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VOOEREDE.

De aanleiding tot deze uitgave is bekend gemaakt in 't Verslag der werkzaamheden van

V Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen , voorkomende in Deel XXII
van 's Genootschaps werken. In 't jaar 1849 werd ik door de Directie uitgenoodigd , om de

voitooijing op mij te nemen van eene bewerking der Brata-joeda, die door den thans

overleden' Hoogleeraar P. P. Roorda yan Eusinga ten behoeve van 'fc Genootschap on-

dernomen , maar bij zijn vertrek naar Nederland onvoltooid was achtergebleven. De tekst

was afgedrukt, benevens de Voorrede en een gedeelte — ongeveer de helft— der vertaling.

Na doorzage van dat afgewerkte gedeelte vond ik mij evenwel genoopt, aan de Directie in

overweging te geven , om liever het geheele werk van nieuws af aan te beginnen ; en zij

hechtte genoeg gewigt aan de beweegredenen van mijn voorstel, om het, ondanks de buiten

twijfel aanzienlijke opofferingen , die er aan verbonden waren , zonder bedenking aan te ne-

men (1). Inmiddels was het werk van mijn' voorganger door hem zelf voltooid , en nog

in den loop van 't zelfde jaar 1849, met eene nieuwe voorrede en eenige bijvoegselen, te

Leiden in 't licht verschenen. In eene beoordeeling van dat werk— met uitzondering van den

Javaanschen tekst, waarover straks nader — zal ik mij hier niet begeven. Om er toch mijne

meening onbewimpeld over uit te spreken , zou ik in een toon moeten vervallen , die wei-

nig geschikt zou zijn , om inschikkelijkheid voor de gebreken van mijne eigene uitgave te

verwerven; en vooral nu de schrijver niet meer daar is, om mij te beantwoorden, zou de

regtvaardiging van mijn oordeel meer ruimte vereischen, dan daaraan te dezer plaatse ge-

voegelijk kan worden toegestaan. Mogt ik mij te eeniger tijd tot nadere verklaring ge-

noopt vinden , dan zal daarbij , naar ik vertrouw , voldoende blijken , dat ik , om de nage-

dachtenis van mijn' voorganger zooveel mogelijk te sparen , niet meer of beter doen kon

,

dan mij tot deze korte vermelding van zijn werk te bepalen (2). Ik ga dus zonder verde-

(1) In 't volgend Verslag van 't Genootschap, voorkomende in Deel XXIII, vond ik (op bladz. 4)

de toezegging, dat mijn werk in Deel XXIV zou worden opgenomen. Ik schreef daarop aan

de Directie, dat ik die belofte, welke ik onmogelijk vervullen kon, voor rekening van den verslag-

gever laten moest. Hiervan werd dan ook in 't volgend Verslag (Deel XXIV, blz. 6) melding

gemaakt, doch daarbij tevens eene nieuwe verklaring uit mijn naam gevoegd, welke ik mij verpligt

vind, evenzeer als de eerste, te vrraken, als zijnde nooit door mij afgelegd.

(2) In het tijdschrift De Gids, Nov. 1849, vindt men eene beoordeeling van 't bedoelde werk,

van Dr. J. Pijnappel Gz., de eenige, die te mijner kennis gekomen is. Zij bepaalt zich evenwel

grootendeels tot eenige algemeene aanmerkingen over de Inleiding, en zegt weinig of niets over de

vertaling zelve.
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re voorafspraak tot eenige opmerkingen omtrent de geschiedenis van de Brata-joeda

over, om vervolgens, voor zooveel noodig, rekenschap te geven van de wijze, waarop ik

getracht heb, mij van mijne taak te kwijten.

De naam Br at a-j o e da is, naar gelang van de beteekenis, die aan 't woord hrata in

deze zamenstelling gehecht wei*d, op onderscheidene wijzen verklaard, als: oorlogsbedrijf

,

heilige- of rampzalige oorlog, hoete-strijd , broeder-oorlog , enz. Maar de ware beteekenis kan wel

geen' twijfel meer lijden , sedert men in naauwkeurige handschriften de oorspronkelijke

schrijfwijze herkend heeft, die de zuiver Sanskritsche zamenstelling Bharata-joedha,

d. i. strijd der Bhd,rata''s of nahomelingen van Bharata , volkomen weergeeft (Ij.

De geschiedenis A^an den naam is in zekeren zin tevens die van 't gedicht. Het is van

Hindoeschen oorsprong , maar het bewustzijn van dien oorsprong is bij de Javanen schier ge-

heel verloren gegaan. Het onderwerp is ontleend aan de Indische Maha-harata (2) , en wel

aan zes van de achttien Parioa's of afdeelingen , waaruit dat dichtwerk bestaat , namelijk van

de vijfde tot de tiende (3). Maar 't is er verre af, dat het Jav. gedicht, dat wij vóór

ons hebben, onmiddellijk daaruit zou zijn overgebragt. Het naast aan den Indischen oor-

sprong staat, voor zooveel wij weten, de Barata-joeda Kawi, die dezelfde geschiedenis

in 't Katci , de oude dichtertaal van Java, behelst. Dat evenwel ook zij, in hare 720 tot

730 strophen, op verre na geeue volledige vertaling bevatten kan van de 20,000 slohas.

(1) Zie Fkiedeeich, Voorloopij verslag van H eiland Ball (in Deel XXII van 's Genootschaps

Verhandelingen), blz. 15, vlgg. In mijne handschriften van de 5. J". /laiüi komt de naam slechts een-

maal voor, en wel in 't slot, LH, 10, 4, alwaar de schrijfwijze Bharata-joedha, met vijf syl-

labes , door het metrum bevestigd wordt. Het is daar evenwel , naar het schijnt , slechts eene be-

naming van den oorlog zeiven, en welligt eerst later, naar aanleiding van die plaats , als naam van 't

gedicht in gebruik gekomen.

(2) Juister Mahd-bhdrata. Over de spelling van Indische en Javaansche woorden wordt in 't

vervolg van deze Voorrede het noodige gezegd.

(3) Volgens het overzigt van de Malia-harata , voorkomendein 't werk van W. Waed , A view of

the lüstory ^-c. of the Bindoos, London 1822, II, 429, vlgg.—Volgens den Heer Fkiedeeich daar-

entegen bevat de B, J. Kiv. slechts den inhoud van vier ParivcCs van 't Indisch gedicht, met name

Bisma- , Drona-, Karna- en Salja-jjarwa, die waarschijnlijk aan de afdeelingen VI—IX van Wakd's

overzigt beantwoorden. Trouwens de vijfde afdeeling is in de B. J. slechts ten deele, bij wijs van

inleiding, overgenomen, en de tiende [Aswatama-'parwal) bevat juist dat gedeelte, hetwelk ook

volgens Rakfles [Ilistory of Java, I, 522) niet in alle HSS. der 5. J'. /iw. gevonden wordt.—Voor 't

overige schijnt Waed's overzigt slechts eene zeer beperkte mate van vertrouwen te verdienen. Er

komen, zoo ik mij niet bedrieg, verwarringen en misstellingen in voor, die bezwaarlijk konden ont-

vallen aan iemand, die zelf met den zakelijken inhoud van 't heldendicht gemeenzaam bekend

was. Eenige daarvan vindt men beneden, in de Geschiedenis der Pandawas, in de noten op §63,

aangewezen. Ook laat zich vermoeden, dat er veel in verzwegen is, wat zelfs in zoo kort een

bestek niet ontbreken mogt. Waarschijnlijk is het vertaald uit een inlandsch epitome, dat misschien

zelf slechts uit het geheugen en met weinig oordeel was opgemaakt.
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die iii 't oorspronkelijk gedicht aan den strijd tussclien de Pandawa's en Koeroe's gewijd

zijn (1) , is uit die cijfers zelve reeds duidelijk genoeg. Zij geven echter nog maar een zeer

gebrekkig denkbeeld van de verhouding van de Baraia-joeda tot de Malia-harata, Wil-
helm Vox HuMBOLDT zegt daarvan {Ueher ^ Kaxoi-sprache, I, p. 4 en 15) dat ,, de

„B. J. Kio. blijkbaar slechts eene vrije en min of meer oorspronkelijke bewerking is van

„'t zelfde onderwerp, dat in de M. B. behandeld is." "Wat hij tot sta^ang en toelichtino-

van die uitspraak aanvoert, schijnt evenwel een nader onderzoek nog geenszins overbodig

te maken. Om' daarin tot vaste uitkomsten te geraken, wordt eene vollediger en naauw-

keurio-er kennis van 't Indiscli heldendicht vereischt, dan ik heb kunnen mao;tio; worden.

Doch de vergelijking van enkele fragmenten uit beide dichtwerken is reeds voldoende, om

het groot verschil in omvang begrijpelijk te maken , en zelfs de onderstelling te wettigen

,

dat de B. J. Kw. niet ligt een' enkelen dichtregel bevat , die als eene eigenlijke vertaling

uit de M. B. zou te beschouwen zijn (2). Hoogstens zou de eerste, waar zij zich het naast

aan 't oorspronkelijke houdt, eene zeer beknopte zamentrekking van zijn' inhoud kunnen

heeten ; doch ook als zoodanig laat zich bezwaarlijk denken , dat zij onmiddellijk uit de M. B.

zou ontstaan zijn. Om zich hiervan te overtuigen, zou het genoeg zijn, een' korten in-

houd van de B. J. Kio. te leo-o-en nevens het overzigt van de overeenkomstio-e Pariod's

van de 31. B., dat beneden, in de Geschiedenis der JPandaioa's
, § 63, is opgenomen. Hoe

gebrekkig dat overzigt welligt ook moge zijn , het gebrekkigste overzigt van de B. J. Kw.

zou toch een geheel ander voorkomen hebben. De algemeene loop der gebeurtenissen en de

betrekking tusschen de handelende personen is aan weerszijden ten naaste bij dezelfde ; maar

het schijnt, dat sommige personen en zaken, die aan de eene zijde op den voorgrond

staan , aan de andere zijde slechts eene ondergeschikte plaats bekleeden. Het overzigt van

de M. B. bevat ook veel , waarvan in de B. J. Kio. geen spoor is terug te vinden ; en , wat

van meer belang is, de B.J.Kw. vertoont van hare zijde eenige min of meer voorname

bestanddeelen , die in de M. B. geheel of ten deele schijnen te ontbreken. Zoo vermeldt Vox

HuMBOLDT (II, 17) het stelsel van slagorden in de gedaante en met den naam van ze-

(1) Of dit getal van 20.000 sloka's juist dat is, hetwelk hier tot vergelijking zou moeten dienen,

kan ik niet nagaan; maar het verschil is zóó groot, dat het op een weinig meer of minder niet aan-

komt. De Indische sloha bestaat nit twee regels, elk van 16 syllabes ; dus 20.000 sloka's := 640.000

syllabes. De Ivw. strophen zijn, naar gelang der dichtmaat, van verschillende lengte : de B. J.Kio.

bevat nog niet ten volle 52. 300 syllabes.

(2) Zie bv. beneden, in de Krlt. acmteelcening bij XII, 10, 2, vlgg. , de omschrijving van de over-

eenkomstige plaats uit de Maha-barata, zoomedein de F^rie^mra^e/2 op de /m^. aa«f. bij XVII ,
10

—

15; en wat in Krit. aant. bij 't begin van Zang LXIV aangaande 't verhaal van Aswatama. 's

aanval op de legerplaats der Pandaiva's in B. J. en M. B. is aangemerkt. Andere fragmenten van

de Jl/. U., die mij bekend werden, vallen meestal buiten 't bestek der B. /., en kunnen dus voor

geene naauwkeurlge vergelijking dienen.
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kere dieren en andere voorwerpen als eene eigenaardigheid in de B. J. Kw. , die wel blijk-

baar van Indische afkomst is (1) , doch waarvan hem uit de oude Indische heldendichten

geen spoor vóór den geest staat , en die waarschijnlijk eerst in nieuwere Indische omwerkin-

gen voorkomt. Een ander, nog vrij wat belangrijker, punt, waaromtrent eene nadere ver-

gelijking wenschelijk ware, betreft de herhaalde en uitvoerig beschrevene zelfoffers van

vrouwen in de B. J., van Soendari, die met het lijk van haar^ man, van Hidimbi, die

met dat van haar' zoon den brandstapel bestijgt, van Satyawati en hare dienstmaagd,

die zich bij 't ligchaam van den gevallen' Salja doorsteken. Noch in Waed's overzigt

,

noch in eene van mijne andex'e Indische bronnen vind ik de minste zinspeling op een van

die gevallen, ook daar niet, waar zij natuurlijk moest verwacht worden. VoN Bohlen

[Das alte Indien) zegt in zijn hoofdstuk over de verbranding der weduwen (I, 295) uit-

drukkelijk, dat er in de Maha-barata slechts ée'ne plaats bestaat, welke eer en roem

verzekert aan de vrouw, die zich met haar' overleden man laat verbranden; en Lassen

(Indische Alterthumskunde , I, 493) voert ten bewijze, dat het gebruik van die verbranding reeds

bestond , toen de M. B. in haar' tegenwoordigen vorm werd zamengesteld , alleen het voorbeeld

van Madei , de gemalin van Pandoe, aan (2). Zou hij zich daartoe bepaald , kon Von Bohlen

zoo geschreven hebben , indiende voornoemde gevallen, met de opmerkelijke bijzonderheden,

waardoor zij ten deele van de gewone weduwenverbrandingen afwijken, ook in de M.B. voorkwa-

men ? Onder meerdere omstandigheden, welke tot die verdenking bijdragen, wil ik alleen nog op-

merkzaam maken op den naam Satyawati , die in de B. J. aan Salja 's gade , in de M. B. daar-

entegen aan eene andere vrouw , de moeder van "VVjasa , behoort. Daarin toch schijnt eenige aan-

leiding te bestaan, om ook de gansche beschrijving van Salja'S laatste zamenzijn met zijne vrouw

voor een later invoegsel te houden. Welligt behoort daartoe ook zijn voorafgaand onder-

houd met Nakoela, dat mede in Ward's overzigt gemist wordt. AI die plaatsen be-

slaan gezamenlijk nog geen zevende gedeelte van den inhoud der B. J. Kw. ; maar het is

juist dat gedeelte, waarvan hare dichterlijke waarde inzonderheid afhangt. Indien dus het

vermoeden zich kwam te bevestigen, dat dit alles geen' grond heeft in de 31. B., indien

daarbij , om van andere afwijkingen niet te gewagen (3) , het optreden van Swéta in 't be-

gin van de B.J. van nieuweren oorsprong bleek te zijn (4), zou er, bij 't algemeen en groot

verschil, dat zich in de wijze van behandeling tusschen de beide dichtwerken kennen

doet, weinig meer noodig zijn, om de uitspraak van V. Humboldt te regtvaardigen , dat

(1) Inderdaad wordt in Waed's hoofdstuk over liet Indisch krijgswezen , op ^ezag der Poeranas,

hetzelfde gebruik beschreven , en ongeveer dezelfde slagorden opgenoemd , die in de B. J. voor-

komen.

(2) Had daarbij niet ook de verbranding der weduwen van "Wasoe-déwa en KrSsna behooren

genoemd te zijn, die op blz. 705, Aoot 2, van 't zelfde werk vermeld wordt?

(3) Zie bv. Gesch. der PandawcCs., in de noten bij §§ 63, 64, 65.

(4) Zie Gesch. d. Pand. § 54. noot.
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de B- J- ^w. geene vertaling , ook geene verkorte navolging , maar eene vrije , min of

meer oorspronkelijke, bewerking is van het onderwerp, dat in de M.B. behandeld is. Die

oorspronkelijkheid laat zich evenwel nog in verschillenden zin opvatten. Het schijnt inderdaad

,

dat aan den steller van de B.J.Kw. slechts het geraamte, om 't zoo te noemen, van 't

Indisch heldendicht, de prosopogi'aphie namelijk en de loop der gebeurtenissen, bekend was,

en dat, met uitzondering van punten , die daarmede in naauw verband staan , de vergelij-

king van den tekst der M. B. weinig of niets zou bijdragen tot opheldering van den Kw.

tekst. Eene proef van zoodanige vergelijking, door J. Cbawfurd op een twintigtal stro-

phen van de B. J. Kw. genomen , en waarbij hij slechts in enkele woorden een spoor van

gelijkvormigheid ontdekte, bragt hem tot de onderstelling, dat welligt, instede van de M. B.

zelve, een nieuwer Indisch werk aan de B.J.Kw. ten grondslag had verstrekt (1). Dit

zou dan evenwel een werk in zuiver Sanskrit, en niet in een der nieuwere Indische dia-

lekten moeten zijn; want, zoo als V. Humboldt hierbij opmerkt, al de Indische woorden,

die in de B.J.Kw. zoo menigvuldig voorkomen, zijn blijkbaar alleen aan 't eigenlijk gezegd

Sanskrit ontleend. In zoover de onderstellingvan Ceawfukd hiermede bestaanbaar is, schijnt

zij mij toe, veel voor zich te hebben, en eene tamelijk voldoende oplossing te geven zoowel

van de overeenstemming als van 't verschil, dat zich tusschen de i^. 5. en de i?./. vertoont.

Welligt laat zich ook aannemen, dat de Hindoe's, die de letterkunde en fabelleer van hun

vaderland op Java overbragten, de mythen van 't heldendicht door vervalsching dienstbaar

trachtten te maken aan de bevordering van hunne eigene inzigten; even als de oorspron-

kelijke kern van de M. B. door willekeurige invoegselen allengs is aangegroeid tot het reus-

achtig, maar gebrekkig zaraenhangend, dichtwerk, dat thans onder dien naam bekend is.

Moeijelijker kan ik instemmen met de meening van V. Humboldt (1. c.) , dat de B. J. Kw.

op Java zelf onmiddellijk uit de M. B. ontstaan, en de oorspronkelijke inhoud slechts ten

behoeve der theatrale voorstelling (in 't wajang-s^Ql) zou gewijzigd zijn. Zelfs in hare af-

wijkingen toch schijnt de B. J. Kw. steeds een zuiver Indisch , indien ook geen ozjcZ-In-

disch , karakter te dragen , en weinig of geen' invloed van eigenlijk Javaansche voorstellin-

gen te verraden. Welligt bedoelt V. Humboldt iets van dezen aard, wanneer hij (11,15)

van enkele trekken in de B. J. Kw. spreekt, die aan de inmenging van nieuwe begrippen

en zeden doen denken, en als het treffendst voorbeeld daarvan aanhaalt de schildering van

den volksoploop bij KReSNA's intogt in Uastina, die naar zijne meening al het voorkomen

heeft, van tot verlustiging van 't volk bij 't poppenspel te zijn ingelascht. Ik weet niet,

of die schildering, in haar algemeen karakter of in de bijzonderheden, zoo geheel onbestaan-

baar is met het Indisch heldendicht; maar ik moet bekennen, dat V. Humboldt'S gis-

sing omtrent haar' oorsprong mij weinig aannemelijk voorkomt, en dat overigens^ dit tref-

fendste voorbeeld, het eenige, dat hij aanvoert, mij van de andere, mindor treffende, niet

veel verwachten doet. In ieder geval blijft het dus nog zeer twijfelachtig, in hoever de

(1) Asiatic Eesearches, vol. III, 167—70, aangehaald bij V. IIdmboldt, I, 16.
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Javaansclie dicliter zelf aanspraak heeft op de oorspronkelijkheid van datgene, wat de B.J.

van de M. B. onderscheidt.

De B. J. Kio. zelve zegt niets omtrent haar uitheemschen oorsprong , en vermeldt slechts,

dat zij opgesteld werd door Poe (of Empoe) SöDah, in 't jaar 1079, onder de reo-erin"-

van DjiiJa-BaJii van Kedlri. Naar de Indische tijdrekening van Saka of Saliavahana,

die vóór de invoering van den Mohammedaanschen kalender op Java gebruikelijk Avas (1),

beantwoordt dat jaartal aan 1157 van onze jaartelling. Volgens Eaffles (j^w^ory o/ Java,

I, 459, 468) zou het Jav. jaartal 1079 zelf aan twijfel onderhevig zijn, daar de zinspreuk,

waarin 't jaartal is uitgedrukt, naar eene andere lezing of uitlegging 706 of 708 betee-

kenen zou , en deze dagteekening op Java meer algemeen aan 't gedicht worden toegeschre-

ven
;
gelijk de regering van DjaJa-BaJa , mede op gezag van inlandsche overlevering , door

hem in dienzelfden tijd (overeenkomende met het einde van onze achtste eeuw) gesteld wordt, In-

(1) In een artikel over de Mohammedaansche tijdrelcening op Java, voorkomende in het Tijdschrift

voor Ned. Indié\ 1850, I, 521, heb ik dit nog als twijfelachtig moeten stellen, en eene andere

inlansche opgaaf aangevoerd, die 't begin der Jav. jaartelling in A. D. 125 bragt. Thans meen ik

dien tAvijfel te mogen terugnemen, en als uitgemaakt stellen, wat Crawfurd en anderen leeren,

dat op Java het Indisch zonnejaar van 365 \ dagen en de Indische jaartelling van 78 na Christus

gebruikelijk was, tot dat, vermoedelijk met den aanvang van 't Jav. jaar 1555 (in Julij 1633), het

Arabische maanjaar van 354 ^Vso dagen met eenige wijziging werd overgenomen, met behoud

evenwel van 't loopende jaartal. De gronden, die mijne overtuiging hieromtrent gevestigd heb-

ben, bestaan, buiten hetgeen reeds in 't bedoelde artikel is aangevoerd: 1°. in de belangrijke op-

gaven van den heer Friederich omtrent de tijdrekening van Bali, voorkomende in Deel XXIII

der Verhand. van H Bat. Gen., waaruit blijkt, dat op dat eiland nog heden de jaarteling van Sali-

WAHAXA in gebruik is; 2°. in eene opgave, voorkomende in het Tijdschrift Blang Lala, Jaai'g. IV,

Deel I, blz. 263, in een geschrift aflvomstig, van 't jaar 1710 C. , waaruit wij vernemen, dat

toenmaals » over geheel Java, nevens de Arabische jaartelling, in gebruik Avas die van zekeren ouden

)) zoogenaamden wijze, Djisacka" (Jav. j4c?/ï Saka), » . . volgens dewelke men nu A. Christi 1710 het

» 16353te jaar zijns afwezens komt te tellen ", alzoo met een verschil van 75 jaren , dat verder in dat opstel

als standvastig wordt beschouwd. Dit laatste is blijkbaar onjuist, indien de boven bedoelde ver-

andering van zonnejaren in maanjaren (welke trouwens den schrijver van dat stuk ligt kan ont-

gaan zijn) werkelijk in of omstreeks het jaar 1633/4 C. heeft plaats gehad; want, daar het maanjaar

ongeveer elf dagen korter is dan 't zonnejaar, moest met elke 32 maanjaren ongeveer één jaar van

't verschil met onze jaartelling verloren gaan. Zoo moest dat verschil, hetAvelk oorspronkelijk

ongeveer 78 \ jaren bedroeg, in 1710 C. reeds bijna tot 76 verminderd zijn , en dat jaar overeenkomen met

A. J. 1634, terwijl het Jav. jaar 1635 eigenlijk eerst met 19 Februarij 1711 begon, uitmaakt nog een

verschil van één jaar met de aangehaalde opgave, hetwelk waarschijnlijk aan eene onnaauAvkeurigheid

in de gegevens van den schrijver te Avijten is, en althans slechts den tijd, waarin de verandering

van kalender was voorgevallen, eenigzins tAvijfelachtig maken kan. Wat de hoofdzaak aangaat, vindt

Craavfürd 's bcAvering in deze opgave eene zeer verrassende bevestiging, die voldoende schijnt,

om haar in zoover boven allen ernstigen twijfel te \*erheffen.
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tussclien laten de woorden van de jaarspreuk (overgenomen in onze omwerking, II, 1, o), waar-

in al onze handschriften mefc dat van Raffles overeenstemmen, bezwaarlijk eene andere

lezing of uitlegging toe; en die, waarop Eaffles doelt, is waarschijnlijk slechts verzon-

nen , om in overeenstemming te komen met den onderstelden leeftijd van DjaJa-Baja. In

de onuitgegevene aanteekeningen op de B.J., beneden, onder letter P, nader omschreven

,

wordt gezegd— op wat grond , blijkt niet , maar hoogst waarschijnlijk op gezag van inland-

sche mededeelingen— , dat de regering van DjaJa-BaJa voorviel in de eerste helft van de 9^^

eeuw (Jav. jaartelling) ; dat de B. J. in 't Kw. door Empoe SSdah begonnen werd in A.

J. 852, maar niet verder voortgezet dan tot den dood van Salja , en na 't overlijden van

SeDAH voltooid door zijn' jongeren broeder Panoeloeh; dat echter het jaartal afkomstig

is van Empoe "Wanköng, die onder de regering van Sri Ma Poenggoeng het werk over-

schreef. Zulke naauwkeurige opgaven omtrent gebeurtenissen van tien of elf eeuwen her op

het enkel gezag van mondelijke overlevering voor goede munt op te nemen , ware zeker meer dan

geAvaagd; doch waar zich tusscheu verschillende onderling onafhankelijke berigten van dien aard

eenige eenstemmigheid openbaart, kan men er evenmin alle beteekenis aan ontzeggen. Wat er

evenwel van waar raag zijn , laat zich moeijelijk gissen, Welligt is , zoo als V. Humboldt
vermoedt, de naam DjaJa-BaJa, door meerdere vorsten gedragen, die men later met elkan-

der verward heeft. Dezelfde schrijver toont zich zelfs bezwaard, om de B. J. Kio., zoo als

wij haar thans bezitten, tot het jaar 1079 terug te brengen, en onderstelt, dat zij slechts

eene latere omwerking is van den tekst, waaraan dat jaartal oorspronkelijk toebehoorde.

Welligt vindt deze onderstelling bevestiging in hetgeen de heer Feiederich (1. c. blz.

17} van de B J. zegt : dat zij namelijk (onze B. J. Kw. ?) „ langen tijd als de eenige bearbeiding

„van de Ind. ]\L B. op onze eilanden werd aangezien , maar dat thans door hem op Bali de

„oorspronkelijke stukken van dat epos zijn wedergevonden." De taal van de B,J. Kw. wovdt

dan ook algemeen voor nieuwer gehouden dan die van andere Kawl-'wevls.en (1) , en schijnt

,

wat het Polynesisch (niet-Sanskritsch) gedeelte betreft, merkelijk nader aan 't hedendaagsch

Javaansch te komen dan de taal van vele inscripties , die op Javaansche oudheden gevonden

(1) Zie Vox Humboldt, 1. c. blz. 10, en Crawfued, aldaar aangehaald. De heer Feiederich

getuigt mede, dat de B.J.Kw. op Bali voor jonger gehouden wordt, en minder aanzien geniet dan

sommige andere Kw. werken , bv. de Wiwaha. » De taal is dan ook", voegt hij er bij , » niet zeer zui-

))ver Kaïvi, en meer vermengd met de gewone hhclsa," d. i. waarschijnlijk de landtaal, terwijl onder

jjzuiver Kawi" wel niet anders zal te verstaan zijn dan Sanskrit. Inderdaad blijkt mij niet, dat de

onderstelling van de mindere oudheid der B. J. Ktv. eenigen anderen grond heeft dan in 't geringer

gehalte van Sanskrit-woorden, Dit gehalte bepaalt natuurlijk voor een groot gedeelte de mate van

aanzien , welke verschillende Kw. werken bij den inlander genieten ; en ligt verbindt zich daaraan

ook een begrip van meerdere of mindere oudheid, schoon het daarvoor geen voldoende maatstaf schijnt

te zijn , althans geen g7'oot verschil in tijd te kunnen bewijzen. Overigens moet ik mij hier voor

alsnog met de getuigenis van anderen vergenoegen, daar ik het Kw. nog bijna alleen uit de 5, J, ken.
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zijn , br. op de bouwvallen van Soekoeh en Tjetd , op den berg Lawoe , in 't midden van Java

,

gelegen, die tot de 14de of 15^^ eeuw van onze tijdrekening schijnen te behooren (1). Doch

om dit te doen gelden , zou men moeten aannemen , dat de B. J. Kio. in hare tegenwoordige

gedaante nog eeu' geruimen tijd, minstens wel een of twee eeuwen, later geschreven was,

dus in den tijd, toen de Islam reeds over geheel Java heerschende en ten volle gevestigd

was. Zonder de mogelijkheid hiervan te willen bewisten , moet ik evenwel doen opmerken

,

dat de B. J. Kw., zoover ik weet, in taal en voorstellingen niet het minste spoor van

Arabischen invloed verraadt (2), die in alle nieuwere Javaansche geschriften zoo kenbaar

is; dat de vorm en 't gebruik van de vele Sanskritsche woorden over 't algemeen

vrij is van die vervalschingen en verbasteringen, waarvan de nieuwere Javaansche poë-

zij , inzonderheid ook de latere omwerkingen van de B. J., wemelen (3), en dat het Poly-

(1) Zie de beschrijving en afbeelding van de oudheden en opschriften van Soekoeh en Tjëta door

Dr. Vas der Vlis in Deel XIX van de Verhandelingen van H Bat. Genootschap. De ontcijfering

van 't oude letterschrift der inscripties schijnt over 't algemeen gelukt te zijn, hare vertaling daar-

enteo^en niet het minste vertrouwen te verdienen, en weinig meer dan een willekeurig verzinsel te

zijn van des schrijvers inlandschen raadsman, den Raden Ngahehi Ra>fGGa Waksit», die bij zijne landge-

nooten voor een' groot geleerde doorgaat, en het daarom -waarschijnlijk beneden zich achtte, hier zijne

onkunde te erkennen. Van het tiental jaartallen en jaarspreuken, die er gevonden zijn, wordt ééa

door 1228 verklaard (= A, D, 1306); al de overige wisselen van 1360 tot 1378 (A. D. 1438 tot

1456); maar de teekens voor 2 en 3 zijn niet zeer duidelijk onderscheiden, en kunnen ligtelijk met

elkander verward zijn.

(2) Er komen wel enkele woorden in voor, waaraan bij gissing eene Arabische afkomst is toe-

geschreven; maar ik geloof, dat hun aanwezen in de B. J. Kw. alleen als een voldoend bewijs van

de ongegrondheid van zoodanige afleiding gelden mag.

(3) Over 't algemeen kan men zeggen, dat de vorm en de beteekenis van de Sanskrit-woorden,

zoowel eigennamen als andere, die in de JS. J. Kw. voorkomen, zooveel het verschillend schrift-

stelsel toeliet, onveranderd zijn overgenomen; en van de schijnbare verschillen, die zich daarbij

voordoen, is waarschijnlijk nog een groot gedeelte aan de onvolkomenheid onzer Sanskrit-woor-

denboeken toe te schrijven. Zoo er nogtans enkele wezenlijke afwijkingen zijn aan te wijzen, zij

komen toch in geene vergelijking met de verregaande verbastering en verwarring, die in de nieu-

were Jav. poëzij door onkunde en misverstand is te weeg gebragt. Van geheel anderen aard is nog

de verhouding van eene zekere klasse van woorden, wier overeenkomst met gelijkbeduidende Skr.

woorden wel het vermoeden wekt van eene Indische afkomst, maar die tevens in verschillende

Polynesische talen een zoo overoud en volkomen gevestigd burgerregt bezitten, dat zij althans in

betrekkelijken zin als werkelijk inheemsche te beschouwen zijn, en dat hunne overname, indien

zij werkelijk ooit heeft plaats gehad, niet anders kan gedacht worden dan in een zeer ver ver-

wijderd tijdperk, waarvan waarschijnlijk de heugenis reeds lang verloren was, toen men nog

voortging, nieuwe woorden uit het Skr. te borgen. Het is deze soort van woorden, die den Ber-

lijnschen Hoogleeraar Bopp geleid— of verleid?— heeft tot de inzigten, ontwikkeld in zijne verhan-

deling Over de verwantschap tusschen de Indo-Germaansche en de Maleisch- Polynesische talen,

die te vinden is in de Abhandlungen der Kon. AJcademie von Wissenschaften zu Bei'lin van 1840.
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nesisch gedeelte, ondanks het boA^en aangemerkte
,
genoegzaam verouderd is, om voor den he-

dendaagsclien Javaan bijna geheel onverstaanbaar te zijn. Misschien komt die taal nader aan

een der afwijkende tongvallen van Java, Madura of Bali , en zou men dan kunnen aannemen

,

dat met het jaartal tevens de naam van "'t landschap ^et^tVt uit de oorspronkelijke B. J. Kw.

is overgegaan op eene omwerking, die later elders werd opgesteld, welligt in een gewest,

waar het Hindoeïsme langer dan op Java heeft stand gehouden. Doch, zoolang die gissing

geene bevestiging vindt, welke bezwaarlijk te verwachten is , schijnt de B.J. /Ttü., zoo als wij

haar thans bezitten, al moge het dan ook niet de oorspronkelijke tekst van 1079 zijn, alle aan-

spraak te hebben, om beschouwd worden als een wel bewaard en belangrijk overblijfsel uit een

tijdperk van Java's taal- en volksgeschiedenis, dat sedert lang voor goed is afgesloten, uit

den tijd, die niet alleen de vestiging van Europeanen op het eiland, maar ook de invoering,

althans de algemeene verspreiding, van den Islam voorafging, en toen de Indische bescha-

ving, Indische godsdienst en fabelleer nog in volle kracht op Java's bodem leefden.

Nog eene inlandsche overlevering, die welligt eenige opmerking verdient, vindt men in 't

begin der geschiedenis van Adji SaKa , den mythischen Cadmus van Java, aan wien de in-

voering van Indische letterkunde op dat eiland wordt toegeschreven. Hij wordt daar voor-

gesteld als een afvallig discipel van Mohammed, en zou op zijne driejarige reis van Bal-

hoem (?) naar Java in verschillende streken van Indië hebben vertoefd , om zijne kettersche

godsdienstleer te verkondigen, en Kawi- werken te schrijven. Eerst kwam hij in 't rijk Sélan,

en schreef daar den Ardjoe?id- widjdjd, behelzende den oorlog, gevoerd om. eene vrouw, met na-

me Dèwi Nakoeki ; na verloop van een jaar begaf hij zich vandaar naar Soeraü, waar hij den

Mdfna-déwa schreed , zijnde insgelijks de geschiedenis van een' oorlog om eene vrouw, genaamd

Dewl SiNTa; vandaar trok hij voort naar Sélong (1), en beschreef daar in de Brdbd-joedd

den strijd , tusschen de Panddwa's en Kordwd''s, mede om eene vrouw, Dewl Dropadi, gevoerd.

Van Sélong kwam hij naar Kling, en vandaar naar Java.— Het schijnt, dat in dit verhaal

de oorspronkelijke mythe door Mohammedaanschen invloed vervalscht is. In ieder geval ligt

er nog een spoor in van de Indische afkomst der Kawi-werken ; maar voor 't overige bestaat

van die aflvomst bij den Javaan weinig of geen bewustzijn meer. De Brdtd-joedd althans is

op Java niet alleen populair , maar, als 't ware, inheemsch geworden. De namen van personen

en plaatsen, die er in bezongen worden , zijn in de inlandsche aardrijkskunde overgenomen, en

men weet op Java de voormalige ligging aan te wijzen van de voornaamste rijken, inde B. J.

vermeld. De helden van dat gedicht bekleeden vaste plaatsen in de stamlijsten der tegenwoor-

dige vorstenhuizen ; de geheele adel van Java telt hen onder zijne voorvaders ; hunne lot-

(1) Sélonrj is gewoonlijk de Javaans<jhe naam. van Ceylon; maaT wat mag dan 't voorgaande

Sélan zijn ?

2
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gevallen vddr en na den grooten strijd maken 't voornaamste onderwerp van de geliefkoos-

de schimmenspelen uit: met één woord, de B. J. is voor den Javaan van heden een we-

zenlijk deel van zijne vaderlandsche geschiedenis.

Bij de invoering vanden Islam, die in de vijftiende eeuw onzer jaartelling plaatshad, moest

de inlandsche letterkunde wijken voor de naijverige eischen der nieuwe godsdienst, en 't was toen

voorzeker, dat de kennis van de oude dichtertaal grootendeels te loor ging. Naarmate de

eerste ijver der half bekeerde Javanen bekoelde , kwam de zucht voor de Indische mythen en

heldenzangen weder op , maar deed zich tevens de behoefte aan vertalingen en omwerkingen

van de verouderde dichtwerken gevoelen. De meeste , zoo niet alle, overgeblevene Kawi-werken

werden dan ook, zoo goed en zoo kwaad als het nog kon, in nieuwere taal [hasa djarwd, d. i. de

taal der uitlegging) overgebragt. Die vertalingen zijn doorgaans ook in dichtmaat opge-

steld , maar tegelijk met de taal werd ook veelal de prosodische vorm gewijzigd. Zulk eene veran-

dering had trouwens ook reeds in de Kw.- schriften zelve plaats gehad. De eenvormige sloka van

't Indisch heldendicht werd daarin door eene afwisseling van verschillende dichtmaten (Jav.

tembang) vervangen, die mede, geheel of ten deele, aan 't Sanskrit ontleend zijn, maar voor minder

heilig worden gehouden. Die dichtmaten onderscheiden zich onderling ten deele door de meerdere

of mindere lengte der regels of verzen, welke in iedere dichtmaat een vast getal syllabes heb-

ben (1). Maar vele dichtmaten hebben dat getal onderling gemeen , en zijn niet van elkander

onderscheiden dan door de zang wijs (Jav. tjénkoJc) , die op de afwisseling van lange en korte

syllabes {goeroe lagoe, eig. zwaar en ligt) berust (2). Die afwisseling is mede aan vaste

(1) Eene uitzondering op dien regel vind ik in Zang XIV van de B. J. Kw., alwaar de verzen

beurt om beurt 12 en 13 syllabes hebben. Als naam van de dichtmaat wordt daarvoor aangege-

ven Koesoema- witjitra , die anders een vast getal van 12 syllabes hebben moet. In 't H.S. F is

dan ook door eene latere hand eene gebrekkige poging gedaan, om die onregelmatigheid weg te

nemen, door al de verzen van 13 syllabes tot 12 terug te brengen.

(2) De uitdrukking goeroe lagoe wordt door de Javanen in geheel verkeerde beteekenis gebruikt.

Zij onderscheiden namelijk, volgens Winter [Jav, Zamenspraken, I, 310) goei-oe ivilangnn, d. i. regels

die op het aantal verzen en syllabes, en goeroe lagoe, die op de eindklanken betrekking hebben.

Die schrijver verzekert mij ook, dat in de toepassing van de Kw.-zangwijzen door de Javanen met veel

willekeur wordt te werk gegaan, en bv. ieder twaalf- lettergrepig gedicht naar verkiezing op eene

der wijzen Koesoema-witjitrd, Tjandra- lo'üasita enz. gezongen wordt. Het schijnt dan ook, dat de

regels, waarvan de quantiteit der syllabes afhangt, bij de Javanen niet meer bekend zijn. Ik heb

zelf van die regels nog geen punt van onderzoek van gemaakt, wat evenwel bij eene meer opzette-

lijke behandeling van Kw.-werken, ook als hulpmiddel voor de kritiek, niet zal mogen verzuimd

worden. De weg is daartoe geopend door het belangrijk opstel van den Heer Feiedekich, met den

tekst van 't gedicht Wretta-sanf.jaja in Deel XXII van 's Genootschaps werken geplaatst, en waar-

uit ik hierboven eenige opgaven overneem.
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wetten onderworpen, in dier voege, dat vier dichtregels steeds eene strophe of pacia vor-

men , die zich in dezelfde dichtmaat steeds onveranderd herhaalt. De namen der dichtmaten

zijn welligt ontJeend aan zekere modelstrophen [versus memoriales), waarin zij als gewone

woorden voorkomen (1).— De nieuwere Javaansche poëzij heeft insgelijks een aantal dicht-

maten (kidoeng of tembang) , die in 't algemeen daardoor van de Kw.- dichtmaten en tevens

onderling onderscheiden zijn , dat 1°. iedere dichtmaat een eigen getal regels in de strophe

heeft, 2". ieder vers van de strophe een eigen getal syllabes, 3°. ieder vers van de stro-

phe ook een' eigen eindklank, d. i. eene vokaal, die in de laatste syllabe moet voorkomen.

Zij worden ook op bepaalde wijzen gezongen , die misschien oorspronkelijk op eene overeen-

komstige afwisseling van korte en lange syllabes berusten ; maar hierop wordt thans , zooveel

ik weet , bij de zamenstelling van gedichten volstrekt niet meer gelet. Of overigens deze dicht-

maten van inlandsche vinding, dan wel, gelijk de Kw.- metra, van Indischen oorsprong zijn,

is mij niet bekend; maar het laatste schijnt althans wel het geval te zijn met het algemeen karakter

van die dichtmaten, in zoover zij in toenemende verscheidenheid van vormen den stempel dragen

van de mindere heiligheid , die er aan wordt toegekend. Want ook de Indische poëzij heeft , bui-

ten den epischen sloka en de eenigzins meer afwisselende dichtmaten (door Lassen metra mono-

sckematica genoemd), waaraan die van 't Kw. beantwoorden , nog eene derde klasse van dichtma-

ten («ze^ra po^ysc^öma^ïca) , die, even als de Javaansche kidoengs, uit strophen en regels van

ongelijke lengte bestaan, en meestal aan nieuwere, inzonderheid Prakrit-, werken eigen zijn.

Van rijmklanken blijkt mij daarbij evenwel niets, en deze schijnen dus in de Javaansche

nieuwere dichtmaten een' nog verderen graad van ontwijding aan te duiden. De laatste wor-

den nog weder in twee soorten of klassen onderscheiden, de eene tembang ageng
,

(d. i.

groote dichtmaten), ook wel tembang tengahan (d. i. middelsoortige), sepoeh (di.i.

oude) oï dag elan, de andere tembang alit (kleine) oï mdtja,-pat genoemd. Er bestaat eenige

aanleiding, om te vermoeden, dat de eerste klasse oorspronkelijk zonder rijmklanken gebruikt

werd (2) ; maar anders heeft die onderscheiding , zoo 't schijnt
,
geene andere beteekenis dan in 't

verschillend gebruik , dat er van gemaakt wordt , daar de eerste klasse meer eigen is aan ge-

schriften van oudere dagteekening , en in zoover eene middelsoort tusschen de Kawi-metra en

de hedendaagsche kidoengs uitmaakt.— Door de afwisseling van die verschillende dichtmaten ont-

(1) De Wretta-santjaja, een waar compendium van Kawi- prosodie, bevat zoodanige model- stro-

phen voor alle Kawi- metra, leder van die strophen bevat den naam der dichtmaat in zich ; en

schoon de namen, van Indische afkomst zijnde, natuurlijk niet uit die Kw.-strophen zelve kunnen

ontstaan zijn, komt het mij zeer waarschijnlijk voor, dat de Wretta-sa?ïtjaja gegrond is opeen derge-

lijk Sanskritsch gedicht, waarin de ware oorsprong en verklaring der namen zou te vinden zijn.

(2) Zie PiJN'APPEL, 1. c. Zijne gissing is gegrond op eene opgaaf van eene dier dichtmaten, waarvan

gezegd Avordt, dat de eindvokalen willekeurig zijn. Welligt wordt de maat Balahak bedoeld, die

volgens den heer Wintek {Jav. Zam. I, 324, vlgg.) in 't 1ste, 3de en 5de vs. van de strophe, bui-

ten de daaraan eigene eindklanken, ook het Avülekeurig gebruik van andere klanken toelaat.
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staat in ieder dichtstuk van eenigen omvang eene afdeeling in zangen (Jav, se kat') van on-

gelijke lengte. Bij 't einde van lederen zang wordt in de nieuwere poëzij gewoonlijk de ver-

andering van maat vooraf aangekondigd, door den naam van de volgende dichtmaat , of eenio-e

uitdrukking , die er door klank of beteekenis aan herinnert , in de slotwoorden in te vlechten. In

eene omwerking van de B. J. in Djarwa met Kawi- dichtmaten geschiedt die aanduiding niet

vooraf, maar achteraan, en hebben dus de slotwoorden van lederen zang op de maat van

dien zang zelf, en niet op de volgende betrekking. In eigenlijke Kawi-werken schijnt geen

van beiden gebruikelijk te zijn , maar worden de namen der metra des verkiezende bij 't beo-in

van lederen zang los bijgeschreven , zonder een deel van 't gedicht zelf uit te maken.

Buiten de evengenoemde omwerking der B.J^. in Kw.- dichtmaten bezitten wij er nog eene

in 3Idtjd-pat; en 't is deze, die hierbij in 't licht verschijnt. Er komen acht verschillende

dichtmaten in voor , waarvan de namen , hunne onderstelde beteekenis , en de prosodische

zamenstelling , als zijnde van belang voor de kritiek, en deels ook tot opheldering der op-

schriften en slotwoorden van de zangen inde vertaling niet overbodig, hiernevens wordt opge-

geven. Ten aanzien der beteekenissen zal 't niet noodig zijn op te merken , dat die slechts be-

trekking hebben op de woorden, waaruit de namen zijn zamengesteld, maar in verband tot

de dichtmaten zelve hoegenaamd geen' zin hebben. Welligt zijn zij op gelijke wijze ontstaan,

als hierboven ten aanzien van de namen der Kw. dichtmaten ondersteld ia.
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Namen der dicht-

maten.

Doermd.

Dandang Goelu.

Panhoer
of

Jo eda Kanaka.

Sinom

of

Sri Ndta.

Asm ara-aana

Mi dj il of

Rara s-a t i

Mas Koemam-
bang of Mas
X ent ir.

Kinanti.

Beteekenis der namen, omschrij-

vingen, enz.

Zamen stelling der strophen.

O) rS

'f-> c

m
"3 O

<J-

Aantal syllabes en eindklank van ieder vers.

vS. 1 VS. 2 VS. 3 VS. 4 VS. o VS. 6 VS. 7 VS. 8 VS. 9
I

vs.10

Verklaard door tijger; de naam
Doermd wordt echter veelal ver-

vangen door het klankverwante
moendoer, t e r u g g a a n, Av ij k e n.

kóndoer, naar huis gaan, of
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De twee genoemde omwerkingen van de B. J. zijn waarschijnlijk van zeer jonge dagtee-

kening ; en indien reeds ten tijde van Raffles , dus in 't begin dezer eeuw , vertalingen

van dit gedicht, gelijk hij (I, 458) zegt, algemeen over Java verspreid waren, is

daarin misschien eenige aanleiding, om te vermoeden, dat de omwerkingen, die wij thans

bezitten, ofschoon zij toenmaals waarschijnlijk wel reeds bestonden, niet de eerste of eenige

geweest zijn.

De nadere tijdsbepaling van die twee geschriften en hunne onderlinge verhouding laten wij

voor 't oogenblik ter zijde, om vooraf nog iets te zeggen van hunne gemeenschappelijke

hoedanigheden en betrekking tot de B. J. Kw. Het doel, dat de omwerkers zich voorstelden,

is duidelijk genoeg. Volgens hunne eigene voorafspraak ondernamen zij op hoog bevel de

overzetting van 't gedicht van Empoe SSdah in de taal der uitlegging, en wel de een in

Kw.-maten, de ander in Maójd-pai. En hoe zij de eischen begrepen, waaraan hun werk be-

hoorde te voldoen, kan onder anderen blijken, wanneer zij bij 't mededeelen van een geval , dat

hun in eenig opzigt' vreemd of raadselachtig voorkomt, uitdrukkelijk verklaren, dat het ver-

haal van Empoe SeDAH onveranderd moet worden aangenomen , en dat de omwerker er niets

mag bijvoegen , op straf van bij 't publiek voor een' leugenaar door te gaan (zie LVIII

,

11). Dikwijls nemen zij dan ook de Kw.-woorden letterlijk over, en verklaren ze een voor

een, of verdiepen zich in redekavelingen over de beteekenis, die wel geschikt zijn, om aan

onkundigen ontzag in te boezemen voor hunne naauwgezette kritiek. En, laat deze ook bij

nader onderzoek al zeer veel te wenschen over, het is toch duidelijk, dat het hunne be-

doeling was, om den grondtekst, voor zooveel den zakelijken inhoud aangaat, zoo getrouw

mogelijk weder te geven. Er zullen dan ook niet veel voorbeelden zijn aan te wijzen, dat

dat zij daarvan met voordacht zijn afgeweken. Welligt kan men hiertoe brengen die en-

kele gevallen, waarin zij den grondtekst, naar het schijnt, uit andere bronnen hebben aan-

gevuld, zooals in de geschiedenis van SALJa'S verraad tegen Karnu (zie Kr. aard. bij

XLIV , 3— 14) , en in die van den nachtelijken aanslag van KRePa, en IvRëTa-WARMa (zie

bij LXIV, 2, 5— 3, en LXVI, 15, 4, vlgg.). Dat inderdaad de omwerkers meer van de Indi-

sche mythen wisten, dan zij uit de B. J. Kw. konden leeren, blijkt ook uit verscheidene

door hen gebezigde eigennamen van echt Indischen oorsprong, die in den grondtekst niet

gevonden worden, bv. Dwarawati, de rijkszetel van KReSNa, Madoera, die van BaLa-néwa,

Ganclara-désa van Sakoeni, KoEMBaJaNa, bijnaam van Dronu,, Gandari, de moeder der

KordiocVs. Van vele andere, die insgelijks alleen in de omwerkingen voorkomen (als Dja-

NaKa, bijnaam van ARDjOENa, ANKa-wiDJaJa van Abimanjoe, Amartd, 't rijksgebied van

JoEDiSTiRa, Tjampdld van DROEPaDa, Soertikanti, de vrouw van Karnu, WiiëSa-SÉNa,

zijn zoon ; ook vele namen van Kordwa's, enz.) is de oorsprong mij nog niet gebleken , en van

sommige (als WiiëSaJa, Soeman, NiRBiTa) laat zich met waarschijnlijkheid of zekerheid aan-

wijzen , dat zij op dwaling berusten. Zoo ook het vrouwelijk geslacht van Sikandi, de verwar-

ring van SALJa met SoMa-DeTa, enz. De meeste van die afwijkingen vindt men in de Lahons [wa-

j'ang- spelen) terug, en daarbij ook sommige , die aldaar uit misverstand of vervalsching van en-
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kele plaatsen in de B. J. scliijnen ontstaan te zijn. Blijkbaar is dit het geval met den naam

van Bambang Sagotr3,, en waarschijnlijk met de geheele mythe, die op de toekomstige men-

schenoffers in de B. J. betrekking heeft (zie Kr. aant. bij XII, 5); evenzoo met ToEWaJa-

Ta, den Fatih van Mandrdkd (zie Kr. aant. bij LV, 13, s— 14). Zoo laat zich onderstellen

,

dat ook andere mythen , waarop sommige plaatsen in de B. J. schijnbaar terugwijzen, veeleer

tot opheldering van deze verzonnen of daarnaar gewijzigd zijn; gelijk omgekeerd het een en

ander uit de Indische mythen, buiten de B. J. Kio. om, langs den weg der overleverino-,

in de omwerkingen geraakt is.

Ten opzigte der inkleeding hebben de omwerkers zich meer vrijheid veroorloofd,

zoodat hun werk uit dat oogpunt niet dan in vrij ruimen zin eene vertaling kan ge-

noemd worden. Sommige plaatsen , vooral uitvoerige schilderingen , zijn min of meer be-

kort, maar over 't algemeen is de grondtekst in de omwerkingen aanmerkelijk uitge-

breid. In zekere mate was dit ook wel noodzakelijk; want eene woordelijke overzet-

ting van 't Kawi in 't hedendaagsch Javaansch, zoo als wij in sommige commentaren aan-

treffen , kan bezwaarlijk een' natuurlijken en duidelijken zamenhang opleveren. Doch de

wijze , waarop onze omwerkers aan die noodzakelijkheid hebben toegegeven
,
getuigt weinig

van hun' smaak en oordeel. De B. J, Kw. verstaan wij nog te weinig, om hare aestheti-

sche waarde op voldoende gronden te kunnen beoordeelen , en ligt zou ook daar eene na-

dere kennismaking ons menige teleurstelling bereiden. Maar onmiskenbaar is daarin toch

eene zekere klassieke kernachtigheid en eenvoudigheid, waarbij de flaauwe breedsprakigheid,

de noodelooze herhalingen en zinledige omhaal van woorden in de omwerkingen zeer on-

gunstig afsteken. Dichterlijke beelden van treffende juistheid vindt men daarin niet zelden

verminkt en verwrongen; gesprekken en handelingen gerekt en versnipperd, daar bv. de

inhoud van een enkel gezegde en antwoord, zonder wezenlijke bijvoeging, tot eene her-

haalde woordenwisseling is uitgewerkt ; en al te dikwijls stuit men op een beuzelachtig klan-

kenspel , waarin even vruchteloos een gezonde zin gezocht wordt als in vele onzer straat-

en kinderliedjes, die slechts tot voertuig dienen voor eene gehoorstreelende zangwijs. Hin-

derlijk voor onzen smaak zijn ook die herhaalde taalkundige bespiegelingen , waardoor al

het dramatische van sommige tooneelen bedorven wordt. De taal zelve is ook gansch niet

zuiver, en met een noodeloos aantal Arabische, zelfs met enkele Hollandsche, woorden

verontreinigd.

Veel van die leemten en gebreken is evenwel ook aan onkunde en misvatting te wij-

ten; en deze oorzaken hebben wel het meest toegebragt, om de omwerkingen, ook in meer

wezenlijke opzigten, van den grondtekst te verwijderen. Toen die omwerkingen werden

opgesteld, was het ware verstand van de Kw.- taal waarschijnlijk bij geen' Javaan meer te

vinden. Maar toch had de Vorst, die de overzetting beval, voorzeker wel eene betere

keus van personen kunnen doen ; en de schrijver onzer omwerking doet zich voorwaar

geen onregt, al heeft hij 't ook zelf misschien daarvoor gehouden, wanneer hij begint met

zijn onvermogen te betuigen voor de hem opgedragene taak. De andere omwerker vond
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die bekentenis niet noodig, maar zij zou ook tij hem niet misplaatst zijn geweest. Beiden

toonen op verre na zelfs die mate van kunde niet te bezitten , hoeveel ze ook nog te wen-

schen overlaat, die zich bv. in de Engelsche overzetting, door Kaffles medegedeeld, of

in sommige onuitgegeven inlandsche uitleggingen openbaart. Niet alleen zijn er onder de

verklaringen van Kw.-plaatsen vele, die kant noch wal raken, maar dikwijls is ook door

misverstand de geheele zamenhang bedorven, de loop van 't verhaal verwrongen en ver-

duisterd, nieuwe personen verzonnen, hunne onderlinge betrekking of geslacht verwisseld;

in 't kort, men kan naauwelijks tien regels achtereen met het Kw, vergelijken, zonder tot

de overtuiging te komen, dat de omwerker den grondtekst niet alleen niet naauwkeurig ,.

maar geheel verkeerd of in 't geheel niet verstaan heeft.

Bij dit alles komt nog, dat de overzetters, instede van geregeld naar een goed Kw,-

handschrift te werken , naar allen schijn slechts hun geheugen gevolgd zijn , hetwelk hun

ligtvaardig vertrouwen maar al te dikwijls bedrogen heeft. Vanwaar anders zoovele ver-

valschte, misplaatste of geheel verzonnen aanhalingen uit het Kw. , en andere afwijkingen

van dien aard , die zich noch uit verschillende lezingen van den grondtekst, noch uit proso-

dische noodzakelijkheid, noch uit misverstand of opzet laten verklaren? Die onderstelling

strookt ook volkomen met den bekenden stand van de kennis der Kawi- schriften bij de

tegenwoordige Javanen. De taal is verouderd; en buiten eenige woorden, die thans nog

nevens de meer gewone in gebruik zijn, verstaat een ongeletterd Javaan er zeker niet

meer van dan een Nederlander, zonder opzettelijke studie, van 't oudste HoUandsch. ^aar

toch is 't er verre van daan, dat de Kawi- schriften den tijdgenoot even vreemd zouden

geworden zijn, als de gedichten van een' Melis- Stoke of Van Mabrlant bij ons. In-

tegendeel
,

geen Javaan , die niet meermalen , bij 't geliefkoosd wajang- spel
,
geheele pas-

sages uit de oude dichtwerken heeft hoo-ren voordraojen. Zoo bleven de klanken gemeen-

zaam voor 't gehoor, ook waar 't regt verstand geheel verloren ging. Het van buiten

kennen van fragmenten uit de Kw.- schriften gaat voor een bewijs van geleerdheid door

,

en is eene welkome gave ook bij hen , die zich slechts in 't hooren zingen kunnen verlusti-

gen. Zoo kenden de omwerkers waarschijnlijk de B. J. Kw. grootendeels van buiten , maar

die kennis moet toch zeer gebrekkig en verward zijn geweest, om zoo vele en grove feilen

niet verhoed te hebben.

Bij den geringen ouderdom der omwerkingen is 't opmerkelijk , dat de onderscheidene

handschriften van deze veel sterker uiteenloopen , dan die van den zooveel ouderen grond-

tekst: een verschil, dat wel zijne beste verklaring vinden zal in 't meerder gezag, dat aan

den laatsten gehecht wordt. Wanneer men verschillende handschriften van de B. J. Kw.

met elkander vergelijkt, vindt men vele schrijffouten, soms plaatsen van twijfelachtige echt-

heid, dikwijls ook valsche emendaties; maar in 't algemeen toch slechts varianten van dien

aard, dat zij gezamenlijk schijnen terug te voeren tot één' enkelen oorspronkelijken tekst,

die zich door vergelijking en conjectuur laat terugvinden. Onmiskenbaar is het streven

van ieder' afschrijver, om dien echten, ouden tekst zoo getrouw mogelijk weder te geven;
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en waar hij van zijn voorschrift afwijkt, is 't alleen, om de lezing, die hij voor de oor-

spronkelijke houdt, te herstellen. Geheel anders bij de omwerkingen. Ligt ook hier voor-

zeker bij iedere omwerking een eerste handschrift ten grondslag van al de overige , het zou

wel eene hopelooze onderneming zijn , om daarvan den waren tekst in zijn geheel te willen

opsporen, tenzij men toevallig het eerste handschrift zelf aantrof, en aan eenig ondubbelzin-

nig teeken herkende. Niet alleen het aantal, maar vooral ook de aard der varianten doet

onderstellen, dat reeds van den aanvang af elk afschrijver, die eenig denkbeeld van eigene

kennis had, deze met de grootste vrijmoedigheid tot verbetering van 't werk aanwendde; dat

latere afschrijvers die verschillende lezingen deels onveranderd overnamen, deels weder wij-

zigden, naar 't geen hun uit andere handschriften was bijgebleven of door eigen vinding werd

ingegeven , en zoo doende binnen weinige geslachten van afschriften al die verschillende gra-

den van afstamming , verwantschap en vermenging voortbragten , die zich thans in de inge-

wikkelde verhouding tusschen de verschillende handschriften doen opinerken.

Zijn de voorafgaande opmerkingen in 't algemeen op beide omwerkingen toepasselijk,

het doet mij leed te moeten erkennen , dat de door mij uitgegevene daaraan nog wel het

meest onderhevig is. De andere toont doorgaans meer getrouwheid aan den grondtekst,

zuiverder taal en duidelijker zaraenhang, in 't kort eene mindere mate van de gebreken, die

beide ontsieren. Voor 't overige bestaat tusschen beide eensdeels meer verschil, dan zich

alleen uit de verschillende dichtmaten verklaren laat, maar ten andere ook te veel over-

eenkomst, om ze voor onderling onafhankelijk te houden. Het is duidelijk, dat de tweede

omwerker zoowel het werk van zijn' voorganger als den grondtekst zelf vóór oogen , of lie-

ver voor den geest heeft gehad. Het is daarom voor de kritiek van eenig belang, om te we-

ten , welke van beide omwerkingen de oudste is. Met volkomene zekerheid laat dit zich niet

zeggen , maar het ontbreekt toch niet aan eenige gegevens , die ons in deze tot leiddraad

kunnen strekken. Onze tekst vermeldt niets omtrent den tijd wanneer, en den persoon

door wien hij is opgesteld. Een ander handschrift van dezelfde omwerking berigt daaren-

tegen ui,:^:y;>vig, dat zij werd aangevangen op Zondag Pon, den 23 Safar van 't jaar Bé

1760 (d. i. 22 Julij 1832), om 11 uur, en voltooid op hetzelfde uur van Woensdag 9 Ra-

melan van 't j^^^^e jaar, door 's Vorsten dienaar JaSa Di POERa (zie Kr. aant. bij I, 2, 1-4,

on LXIX, '^Rbg^g.). Maar die dagteekeningen hebben , hoezeer dit ook door de bewoor-

dingen zelve schijQt te worden weersproken , hoogst waarschijnlijk slechts op dit afschrift

betrekking. Behalve toch , dat de dagteekening , indien zij werkelijk van den steller zelf

afkomstig ware, niet ligt in andere handschriften, en wel in al de andere, die ik verge-

lijken kon, ontbreken zou, schijnt het ook door andere aanwijzingen wel boven twijfel ver-

heven , dat onze omwerking althans vóór 1832 moet bestaan hebben (1). Van de omwer-

4»^

(1) De vertaling van O kan al niet veel jonger zijn, en de aanteekening in P bewijst ten min-

ste, dat onze omwerking toen al voor tamelijk oud werd gehouden, althans reeds sedert jaren be-

stond.
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king in Kw.- maten is één handschrift door omschrijving (sankdla) gedagteekend van 't Jav.

jaar 1736 (A. D. 1809/10), het andere van A. J. 1755 (A. D. 1827/28). Maar ook de-

ze opgaven hebben slechts in zoover beteekenis, als zij den grens van minste oudheid be-

palen. In de Jav. zamenspraken van den heer Winter (I, 310) wordt de B. J. Djarwa

toegeschreven aan JaSa Dl PoERa, den eerste, zonder dat daarbij blijkt, welke der beide

omwerkingen bedoeld Avordt. De schrijver verzekert mij evenwel, van wijlen JaSa Di PoERa

III vernomen te hebben, dat de overzetting in Matja-pat is opgesteld door JaSa Dl POERa

I, onder Soesoehoenan Pakoe BoEWaNa III (die reeds tijdens de scheiding der Vorsten-

landen, A. D. 1755, te Soerakarta regeerde, en in of omstreeks 1788 overleed), en die

in Kw.- maten door JaSa Di PoERa II, later Raden Toeme7i(/goenff SASTRa NAGaRa (zie J'av.

Zam. I, 361). — In de schriftelijke aanteekeningen , beneden onder de handschriften met

P aangeduid , vind ik bij de woorden „ 's Vorsten dienaar" , in het tweede vers van onze

omwerking voorkomende, het volgende opgeteekend: „Hieronder moet worden verstaan

„Kjahi Ngabeld JaSa Dl PoERa, die onder de regering van Pakoe BoEWaNa III, in 't jaar

„der Jav. tijdrekening 1725 (1), een begin gemaakt heeft, met de B. J. Kw. in Jav.

„verzen over te zetten, welk werk door zijn' zoon, Mas Ngahehi JaSa Di PoERa, onder

j, de regering van Pakoe BoEWaNa IV, voltooid is geworden. Deze laatste (J. D. P.), ver-

„ heven tot den rang van Raden Toemenggoeng SASTRa NAGaRa,is door zijne grondige en uit-

„ gebreide kennis der Kawi- taal zeer beroemd geweest, en mag dus meer dan zijn vader voor

„den eigenlijken vervaardiger der B. J. Djarwa gehouden worden. Er bestaat buiten de-

„ze overzetting van SASTRa NAGaRa geene andere van dit gedicht. Ook te Djokjakarta en

„elders is alleen deze overzetting bekend en aangenomen. Alleen zijn in de afschriften hier

„ en daar veranderingen door de schrijvers (afschrijvers) gemaakt, wier meerdere of mindere waar-

„ de door vergelijking moet blijken."— Er valt nogtans niet aan te twijfelen, dat in den tijd,

toen dit geschreven werd (een' tijd, die zeker nog geene dertig jaren geleden is), ook de

omwerking in Kw.- maten reeds bestond; maar zij schijnt den schrijver geheel onbekend te

zijn gebleven: althans blijkt het tegendeel ook uit het vervolg zijner aanteekeningen niet,

waar toch nu en dan belangrijke varianten uit verschillende handschriften van onze omwer-

king worden aangehaald. Mogen wij evenwel een klein misverstand aannemen in de opga-

ve, die de schrijver waarschijnlijk aan mondelijke inlichtingen van een' inlander ontleende,

dan is misschien met hetgeen hij de v o 1 1 o o ij i n g noemt , eigenlijk de tweede omwerking
bedoeld geweest, en de bewering, dat er slechts ééne overzetting bestaat, in dien zin te ver-

staan, dat de twee omwerkingen, wegens het naauwe verband, dat er tusschen heerscht , niet

als verschillende beschouwd worden. Zóó zou de opgave van P tamelijk wel met die van den

heer Winter overeenkomen, en tevens met de omstandigheid, dat de omwerking in Kw.-

(1) D. i. A. D. 1798/9; docli toen was Pakoe BoEwaKa III reeds overleden, en opgevolgd door

P. B. IV, die A. D. 1820 stierf. Er moet dus eene fout zijn in 't jaartal of in den naam van

den Vorst.
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maten meer taalkennis dan de andere schijnt te verraden. Daarentegen is in dit opzigt het

laatste gedeelte van onze omwerking met geen' schijn van regt boven het begin te stellen,

en zou 't wel een zeer valsche roem van geleerdheid zijn, die daarop gegrond ware!—
Wat verder de inwendige aanwijzingen omtrent de verhouding tusschen de beide omwerkin-

gen aangaat, zoo zou de meer nieuwerwetsche vorm van de onze en hare in 't algemeen

verdere afwijking van den grondtekst, op zich zelve beschouwd, welligt regt geven, om
haar voor de jongere te houden. Doch, behalve dat zij van den anderen kant misschien

wel de meeste uit het Kw. woordelijk overgenomene plaatsen bevat, althans vele, die in

de andere omwerking niet voorkomen , meen ik ook te hebben opgemerkt , dat deze in ver-

scheidene gevallen op eene bijzondere opvatting van onze omwerking berust , althans veeleer

uit deze dan onmiddellijk uit het Kw. te verklaren is. Dikwijls vond ik, waar onze tekst

meer dan eene opvatting scheen toe te laten , de eene door den grondtekst bevestigd , en

juist de andere in de omwerking in Kw.- maten ondubbelzinnig uitgedrukt. Zulke gevallen

vindt men aangewezen in de Kr. aant. bij XVI, 15, 5, vlgg. ; XVII, 9, 1-4; XXVII,
25, 3-4; LIV, 4, 9-^5, 1; LV, 5, 2; LVII, 13,6-io; LXII, 15, g-7 ; LXIII, 13,6.

Moge men daartegen ook al enkele voorbeelden aantreffen, waarin omgekeerd onze over-

zetting zou kunnen schijnen naar de andere bewerkt te zijn (zie bv. Kr. aant. bij IV,

19 , 6 ,) de groote meerderheid van de eerstbedoelde gevallen en het bijzonder treffende

van sommige derzelve schijnt mij toe de schaal in dit opzigt geheel ten voordeele van onze

omwerking te doen overslaan, en voldoenden grond op te leveren tot het vermoeden, om
niet te zeggen tot de overtuiging, dat zij vóór de andere moet bestaan hebben. Ik voor

mij was dan ook reeds tot dit besluit gekomen, aleer ik het door de aangehaalde inlichtin-

gen van den heer Winter bevestigd zag (1).

Wat er intusschen van dat geringe verschil in ouderdom zij , na al het gezegde zal men

niet ligt geneigd zijn, aan eene der omwerkingen, en wel het minst aan de onze, veel dich-

terlijke waarde toe te kennen. Wie zich door dien indruk niet van nadere kennismaking

laat afschrikken, en daarbij met eenige inschikkelijkheid over de gebreken heenziet, zal niet

nalaten, in het plan, dat er aan ten grondslag ligt, in sommige sterk uitkomende karakters,

in menig levendig of roerend tafereel, in bekoorlijke beelden, nog veel te vinden, wat stof

(1) In eene Proeve van Jav. poé'zij, tiit de Brata-joeda, door T. Boorda, Leeuwarden 1841, wordt

(blz. 8) gcAvag gemaakt van drie omwerkingen der B. J. Kio. in nieuwere dichtmaten, waarvan de

laatste (die tot grondslag van dat werkje gediend heeft, en blijkbaar dezelfde is als de onze) uit

de laatste helft der vorige eeuw afkomstig is, waartoe zij ook door de boven aangehaalde opgaven

van den heer Wi.vter gebragt wordt. Onder de twee overige omwerkingen, is misschien— schoon

des schrijvers bewoordingen dit schijnen te weerspreken— ook die in Kw.- maten begrepen ; maar

ook dan zou er nog altijd eene derde orawerkino- overblijven, waaromtrent mij van elders niets

bekend is. Zie evenwel Kr. aant. L, 20 , 9 , alwaar op een vermoedelijk spoor van zoodanige , ons

onbekende, omwerkingen gewezen ,wordt.
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kan geven tot eene gunstiger beoordeeling. Men moge evenwel de waarde van het dicht-

werk als zoodanig iets hooger of geringer schatten , daarvan alleen hangt het belang van

deze uitgave niet af. Dat belang is "veeleer gelegen in de voorname plaats, die de B. J.

in de Javaansche letterkunde bekleedt. Wil men deze niet van alle ernstige wetenschap-

pelijke beoefening uitsluiten, dan kan het niet overtollig heeten , de B. J. en de mythen,

die er mede in betrekking staan, met de meeste zorg te behandelen. Ploe meer die mythen

door overlevering verbasterd zijn, zooveel te meer is er aan de kennis van hun' oorsprong,

hunne geschiedenis en tegenwoordigen staat gelegen tot regt verstand van vele Javaansche

geschriften.

Om de B. J. uit dat oogpunt te behandelen , ware 't voorzeker in menig opzigt ver-

kieslijk geweest, de B. /. Kw. tot grondslag -te nemen, in stede van eene nieuwe omwer-

king; en van de beide omwerkingen had de onze, ongeacht hare vermoedelijke prioriteit,

nog wel de minste aanspraak op die onderscheiding. Doch ik ben niet geheel vrij geweest,

om hieromtrent eene keus te doen. Toen de voltooijing van 't werk van den heer Roorda

Van Eysinga mij werd opgedragen, was zijn tekst, tot dezelfde omwerking behoorende,

reeds geheel afgedrukt; en toen ik het voorstel deed, om de vertaling op nieuw te beo-in-

nen , vond ik nog geene voldoende aanleiding , om tevens de uitgave van een' nieuwen tekst

aan te bevelen. De zijne toch, schoon slechts naar één handschrift afgedrukt, scheen over

't geheel niet slechter dan andere; de druk, hoezeer met veel feilen, insgelijks niet ge-

heel onbruikbaar, en ik meende dus daarmede, onder bijvoeging van de noodige kritische

aanteekeningen , wel te kunnen volstaan. Bij de vertaling vond ik mij evenwel meermalen

genoodzaakt, afwijkende lezingen te volgen, die dan telkens als zoodanig moesten aange-

wezen worden , om duidelijk te maken , wat er eigenlijk vertaald was. Door deze en ande-

re ongeriefelijkheden werd ik eindelijk genoopt, de Directie in overweging te geven, om
bij de nieuwe bewerking ook een' nieuwen tekst te voegen. Ook dit werd, onaangezien

de daaraan verbondene onkosten, met de meeste bereidwilligheid toegestaan; maar inmiddels

was ik te ver gevorderd, om zonder belangrijk tijdverlies tot de bewerking van een geheel

verschillend onderwerp over te gaan.

In hoever het mij gelukt is, de vrijgevigheid der Directie tot verhooging van de waar-

de dezer uitgave te doen strekken, moge de lezer beoordeelen. Op sommige punten moet

ik evenwel zijn oordeel te gemoet komen. Dat ik in 't uiterlijk eenigzins van de inland-

sche herkomsten ben afgeweken, zal wel geene regtvaardiging behoeven. Vooreerst moest

de smaak en 't gerief der inlanders hier ondergeschikt blijven aan 't belang der wetenschap,

dat met deze uitgave in de eerste plaats beoogd werd. Maar ten andere stelt men zich ook

te veel voor van de gehechtheid van den Javaan aan eigene gebruiken , wanneer men elke

afwijking daarvan als een voorwerp van zijn' onverwinnelijken afkeer beschouwt. De druk

zelf is hem iets nieuws, en brengt velerlei onvermijdelijke nieuwigheden met zich, waaraan

men zich gemakkelijk went. Intusschen dient men ook daarin wel eenige maat in acht te ne-

men, wanneer men althans ook inlandsche lezers wenscht. Ik heb dan ook gemeend, nog niet
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ZOO ver te moeten gaan, om In den tekst bv. de woorden van elkander af te schelden, of-

schoon diezelfde nieuwigheid in de uitgave van Sanskritsche werken reeds vrij algemeen,

en met onbetwistbaar nut, is ingevoerd. In de plaatsing der dichtregels op Europesche wij-

ze, een voor een onder elkander, heb ik het voorbeeld gevolgd van den heer Friederich

in zijne uitgave van de Bo7na Kaïoja (in deel XXIV van 's Genootschaps Verhandelingen)
,

met bijvoeging van cijfers, waarvan 't nut, ja de onmisbaarheid, zal erkend worden door

elk , die van mijne Kritische aanteekeningen enz. gebruik maken , of zelf aanhalingen doen

wil. De teekens , die gemeenlijk aan 't begin en 't einde der zangen gebruikt worden

(poerwd-, madtjd-, en zoasdnd-pddd) , heb ik als overbodig weggelaten, en den pddd loeJioer

,

die anders als afscheiding der strophen dient, voor de zangen gebezigd. Deze inrigting

maakt tevens het gebruik van den pddd Ungsd (v als afscheiding tusschen de dichtregels on-

noodig (1), en gaf mij gelegenheid tot eene meer voldoende punctuatie, dan anders in Jav.

poëzij mogelijk is. Maar ook in prosa is de Jav. punctuatie over 't algemeen zeer verwaar-

loosd; en om ze tot dien graad van volkomenheid te brengen, waarvoor zij in onze talen

vatbaar is, zou men niet alleen een ruimer stel van scheiteekens behoeven, maar den schrijf-

trant ook meer moeten wennen aan eene logische afscheiding van denkbeelden. Een goede

Javaansche stijl, zoo als hij door sommigen geschreven wordt, is over 't geheel niet minder

logisch dan die van andere talen ; maar 't is niet te ontkennen , dat met de gewoonte , om
de logische zinscheiding door eene goede punctuatie aanschouwelijk te maken , een krachtig

hulpmiddel gemist wordt tegen zekere onnaauwkeurigheden van zamenhang , waarin men zich

te ligter toegeeft in eene taal van zoo eenvoudig zamenstel als de Javaansche. Vandaar

welligt die veelvuldige zinsneden en woorden, die zich bijna onverschillig met het vooraf-

gaande of met het volgende laten verbinden, of liever met beide even naauw verbonden

zijn ; die, om zoo te spreken , tegelijk twee verschillende functies in den zin vervullen , bv.

als object van den voorgaanden en als subject van den volgenden zin, waar in andere talen

of eene herhaling of het gebruik van een voornaamwoord zou vereischt worden. Misschien

laat die woordvoeging zich in zekere mate als een taaieigen regtvaardigen ; schoon ik mij

overtuigd houd, dat zij, zonder de taal geweld aan te doen, steeds gemakkelijk te vermij-

den is. In ieder geval maakt zij de interpunctie en vertaling van Javaansche geschriften

dikwijls moeijelijk en onzeker. Ten andere vindt men zich, zoowel bij 't schrijven van

JaVaansch als bij het interpungeren van 't werk van anderen , belemmerd door gebrek aan

verscheidenheid van teekens. Moge men in dat bezwaar ook eenigermate kunnen voorzien,

door 't zeldzame gebruik van eenige dier teekens wat verder uit te strekken , en dat van

andere (bepaaldelijk van den enkelen pddd Ungsd s) binnen engere grenzen te beperken, de

werkkring blijft toch zoo ruim in verhouding tot het geringe aantal van teekens , dat men,

(1) Evenzeer ook het gebruik van de bijzondere vokaalteekens [q ^ m) i^ ^^ eindsyllabe van

iederen regel, dat ik zonder nadenken, slechts uit gewoonte, behouden heb.
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door ze overal aan te brengen , waar wij in onze taal een scheiteeken plegen te bezigen

,

de duidelijkheid veeleer benadeelen dan bevorderen zou. Ik heb dan ook bij de punctuatie

van mijn' tekst het gebruik van ieder scheiteeken niet streng verbonden aan zekere bepaal-

de logische verhouding, maar veeleer in ieder bijzonder geval naar de eischen der duide-

lijkheid geregeld. Voor 't overige volgt uit al het gezegde genoegzaam, dat de zinschei-

ding in mijn' tekst overal slechts mijne persoonlijke opvatting uitdrukt. Het is als 't ware

een begin van uitlegging, en kan dus, even als de vertaling, door ieder naar zijne eigene

zienswijze veranderd worden. Vindt men die uitlegging soms niet in volkomene overeen-

stemming met de vertaling zelve, zoo is dit voor een gedeelte daaraan toe te schrijven,

dat ik het drukken niet kon uitstellen, tot het werk geheel voltooid was: eene omstandig-

heid, die zeker in menig opzigt van ongunstigen invloed is geweest. ledere nieuwe be-

werking , aan de Kritische aanteekeningen , aan de vertaling , enz. , bragt hier en daar

weder verandering in mijne inzigten , ook nadat het te laat was , om het afgewerkte gedeel-

te daarmede in overeenstemming te brengen; en dan meende ik het minste kwaad te kie-

zen , met liever ten halve te keeren dan ten heele te dwalen. Ook met betrekkino; tot de

beginselen , die mijne punctuatie beheerschten , kwam ik eerst langzamerhand tot meerdere

vastheid, waarvan de uitwerkselen den aandachtigen lezer niet zullen ontgaan. Evenwel

houde men niet eiken schijnbaren strijd tusschen punctuatie en vertaling voor een gevolg

van veranderde opvatting van den zin. De vertaling toch heeft hare eigene eischen van

duidelijkheid, taaieigen, welluidendheid enz., die ook op de groepering der denkbeelden

invloed moeten uitoefenen; en 't zou al eene zeer gedrongene vertaling moeten zijn, die

in de zinscheiding steeds volmaakt aan 't oorspronkelijke beantwoordde. Maar nog slech-

ter kritiek zou het zijn , om de punctuatie van 't oorspronkelijke te regelen naar de eischen

of 't gerief der vertaling, in stede van de rede zoo af te deelen, als zij ondersteld moet

worden, in den geest des schrijvers gegroepeerd te zijn geweest. Niet altijd echter is dit

met zekerheid te bepalen. Zeer menigvuldig zijn vooral ook in dit werk die dubbelzin-

mige woordvoegingen , waarvan ik boven sprak. In zulke gevallen had ik dikwijls niet

alleen moeite, om eene zinscheiding te kiezen, maar ook de overtuiging, dat geene andere

dan eene willekeurige zinscheiding mogelijk was, dewijl in den geest des schrijvers geene

behoorlijke afscheiding van denkbeelden had plaats gehad. Van zeer veel dienst was mij

intusschen bepaaldelijk ook voor de zinscheiding de vei'gelijking van de andere omwerking,

waarin men veelal dezelfde denkbeelden met eenige wijziging in de woordvoeging, en ge-

woonlijk duidelijker , vindt uitgedrukt. Die vergelijking zou mij zelfs van de meeste twijfe-

lingen hebben bevrijd, indien ik er mij onvoorwaardelijk op had mogen en willen verlaten,

zoo als ik doorgaans veilig had kunnen doen , ingeval 't voorafbestaan van die omwerking

bewezen ware. Maar juist hierbij vond ik dikwijls reden, om hare verhouding tot onze

omwerking te wantrouwen, en de eerste veeleer in zekeren zin voor eene uitlegging van

de laatste te houden, gegrond op de persoonlijke opvatting van een' anderen schrijver, die

daarin niet zelden schijnt te hebben misgetast. Ik heb dan ook gemeend, er niet meer ge-
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zag aan te mogen toekennen , dan in zoover er uit blijken kon , hoe de twijfelachti<i'e plaat-

sen door een' inlander zijn opgevat: een gezag, dat ik evenwel gewoonlijk vol o-de, wan-

neer ik geene bepaalde aanleiding vond, om er van af te wijken.

Even als voor de zinscheiding heb ik ook voor de spelling van den tekst mijn' ei o-en

weg moeten kiezen, 't Is bekend, dat de Javaansche orthographie vele twijfelachtio-e pun-

ten aanbiedt , waarin 't schrijfgebruik wankelt , of althans niet beslissend genoeg spreekt

,

om allen twijfel en strijd uit te sluiten. De meeste dier vraagpunten vindt men in de Jav.

Grammatica van Prof Roorda met zorg in 't licht gesteld en uitvoerig behandeld ; maar die

behandeling leidt niet altijd tot zulke stellige en onbetwistbare uitkomsten, dat de moelje-

lijkheid daardoor voortaan geheel zou zijn opgehevon. Had ik dus bij mijne uitgave slechts

ëén handschrift bij mij gehad, dan ware niets eenvoudiger, welligt ook niets raadzamer,

geweest, dan het ook in de spelling geheel te volgen. Thans evenwel met verscheidene

te doen hebbende , kon ik er natuurlijk niet aan denken , om de spelling woord voor-

woord in die alle na te gaan , en naar 't gezag der meerderheid te regelen. Van dit mid-

del heb ik alleen soms gebruik gemaakt met betrekking tot de bijzondere spelling van ze-

kere woorden, waaromtrent geene algemeene regels of andere gronden mijne keus konden

bepalen. Voor 't overige heb ik in 't algemeen mijne eigene inzigten moeten volgen, na

die zooveel mogelijk tot vaste regels te hebben gebragt. Bij 't ontwerpen en toepassen

dier regels heb ik mij eene gelijkmatige, maar tevens natuurlijke, ongedwongene schrijf-

wijze ten doel gesteld, die zich evenmin door eene grillige afwisseling van indrukken als

door strenge stelselzucht beheerschen laat Maar 't is hier de plaats niet, om de regels,

die ik gevolgd heb, nader uiteen te zetten of te verdedigen. Ook is 't er verre af, dat

ik ze als een volledig en wel gevestigd stelsel van spelling zou willen aanprijzen. In meer

dan een opzigt was mijne voorkeur zoo twijfelachtig, dat ik naauwelijks tot een besluit ge-

raken of mij daaraan houden kon. Op enkele punten ben ik werkelijk nog gedurende den

afdruk van inzigt veranderd; terwijl ook bieren daar wel afwijkingen zullen te vinden zijn,

die slechts aan achteloosheid zijn toe te schrijven.

Wat in 't bijzonder de spelling der eigennamen aangaat, in zoover die buiten 't ge-

bied der gewone regels van de orthographie valt , en meer tot dat der etymologie behoort

,

zoo valt op te merken , dat de meeste eigennamen in de B. J. uit de oud- Indische mythen

afkomstig zijn, en hunne oorspronkelijke, Sanskritsche , schrijfwijze doorgaans aan geen'

twijfel onderhevig is ; dat die schrijfwijze in goede Kawi- schriften , voor zoover 't min vol-

ledig alphabet toelaat , over 't algemeen vrij naauwkeurig gevolgd is , maar in de nieuwere

Jav. poëzij vele verbasteringen ondergaan heeft, waarvan sommige (zoo als van Dhrëta-

rSrSJtrainpësta-rata,, ^wétain Séta, Matsya-pati in Maswapati) zoo alge-

meen zijn aangenomen , dat het herstel der oorpronkelijke spelling in de uitgave van een'

tekst als den onzen kwalijk voegen zou. Voor een gedeelte wordt dit ook door prosodische

eischen verhinderd , wanneer de verbastering met verandering van 't aantal syllabes gepaard

gaat (bv. in Swatama. voor Agwattharaa, Abiasa voor Wj^sa, Sindoerdja
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voor Sindhoe-r^dja). In zulke gevallen heb ik mij dan ook naar 't hedendaagsch

schrijf- en spraakgebruik , inzonderheid naar de schrijfwijze mijner handschriften van beide

omwerkingen, gevoegd, en slechts daar, waar minder eenstemmigheid bestond (bv. in Si-

kandi of Srikandi), of waar eene weinig beduidende verandering voldoende was (bv.

van Sënkoeni in Sakoeni, Karpa, in Krëpa, Droepadi in Dropadi), op ei-

gen gezag de juistere spelling gekozen. Misschien ben ik hierin nog wel wat te ver gegaan,

en had ik beter gedaan , met bv. Sindoe-rëdja, voor- r a, dj a, K o e r o e - s é t r a voor-

-ksétra, Koenti voor Koenti, enz. te behouden.

Het eigenlijk kritisch gedeelte van mijn werk, de Kritische nanteeheningen en de daarop

gegronde bepaling van den tekst, vereischt mede eenige opheldering. In de eerste plaats

moet ik de bronnen doen kennen, die daarbij gebezigd, en in de aanteekeningen onder de

volgende letters zijn aangehaald.

Van de Omwerking in kleine dichtmaten had ik drie codices (1):

A: den gedrukten tekst van den heer Roorda van Eijsinga, waarvan boven reeds ge-

sproken is, en v^^aaromtrent hij zelf in zijne voorrede zegt: „Door eene bijzondere om-

„ standigheid werd ik eigenaar van een manuscript van de B. J. , dat een ambtenaar te

„ Soerakarta weleer naar een oorspronkelijk handschrift uit de Keizerlijke boekerij had

„laten overschrijven, en dat zich door duidelijkheid van schrift zoowel als door wellui-

„ dendheid van taal (?!) gunstig onderscheidde" ; en later : „ het Javaansche handschrift

„ is te Batavia gedrukt."— Het is dan ook inderdaad niets anders dan een afgedrukt

handschrift, en als zoodanig met onze overige HSS. op ééne lijn te stellen. Ten aan-

zien der lezingen zondert het zich over 't algemeen vrij sterk van die overige af; en

die afwijkingen hebben veelal het voorkomen van nieuwelings, maar niet zonder oordeel,

ingebragte verbeteringen , die evenwel niet geacht kunnen worden , uitsluitend tot dit af-

schrift te behooren, daar zij zeer dikwijls een' zijdeliugschen steun vinden in de verta-

ling, beneden onder O vermeld, en soms ook in W: zie aldaar.

B: een net geschreven handschrift in 8^", met een aantal veranderingen van eene andere

hand, die echter bij vergelijking met de andere HSS. zelden aannemelijk bevonden wor-

den, en die ik geneigd ben toe te schrijven aan de vinding van Rad'èn Pandji PoESPa.

WiLaGa, die in mijn exemplaar van A eenige van dezelfde emendaties heeft aangetee-

kend. Het handschrift zelf komt mij voor, in waarde ongeveer met het vorige gelijk

te staan.

C: een HS. in folio, toebehoorende aan den heer Winter, in zijne lezingen over 't alge-

meen het naast aan 't vorige komende, waarmee het zelfs, indien ik mij niet bedrieg,

eenige schrijffouten gemeen heeft (zie Kr. aant. bij XV, 13, c; XVII, 2,3; LI, 6;

LX, 12,5; LXV, 18,8), die de onderlinge onafhankelijkheid dezer beide HSS. zou-

(1) Ik moet mij deze benaming wel veroorloven, om van gedrukte bronnen en handschriften te-

gelijk te spreken.
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den verdacht maken , zoo deze niet uit al het overige duidelijk bleek , althans in zoover

,

als noodig is, om hunne vergelijking nuttig te maken; want er bestaat ook veel

verschil; en in die gevallen, even als in de afwijkingen van A, komt de lezing van

C mij doorgaans het best geregtvaardigd voor, waarom ik het gezag van dit HS.

hooger schat dan dat der beide vorige, ofschoon het met minder zorg schijnt geschreven

te zijn.— Het is in dit HS., dat de vroeger aangehaalde dagteekeningen en de naam des

omwerkers voorkomen.

Van de Omwerking in Kawi-dichtmaten:
D: een HS. in fol. , behoorende tot de nagelatene HSS. van den heer W. A. Van den

Ham, volgens een inschrift van zijne hand afgeschreven naar een HS. van den Soesoe-

hoenan, en gedagteekend van 't Jav. jaar 1736 = A. D. 1809/10; —-het is over 't alge-

meen merkelijk beter dan 't volgende.

E: een HS. in fol., toebehoorende aan den heer Winter, soms vrij sterk van D afwij-

kende, en bijzonder gekenmerkt door vele zinstorende en allerzonderlingste schrijffouten;

gedagteekend van A. J. 1755 = A. D. 1827/8.

Van 't Kawi:
F: een HS. in klein 4*°., toebehoorende aan den Soesoehoenan , de eenige van al mijne Kw.

codices , die (behalve enkele hier en daar ontbrekende verzen en strophen) van 't begin tot

het einde compleet is, bevattende LH zangen, gezamenlijk 728 strophen. Ongelukkig

is het tevens de slechtste en meest bedorvene. De vele valsche lezingen , vooral de ver-

nuftige emendaties van eene latere hand, hebben intusschen 't voordeel van somwijlen een

verrassend licht te werpen op den oorsprong van de fouten der omwerkers. Er zijn hier

en daar tusschen de regels met potlood woordverklaringen tusschen geschreven , door mij

overgenomen uit een afschrift van dit MS., toebehoorende aan den heer "Winter. Een ander

afschrift van 't zelfde MS. (F) is in mijn bezit, maar bij deze uitgave niet gebruikt.

G : eenige losse bladen , bevattende een gedeelte van de B. J. Kw., met verklaring in Ja-

vaansch prosa , voor mij ondernomen door meergenoemden Raden Pandji PoESPa Wii.aGa,

bijgestaan door den Raden Ngabèhi RaNGGa WARSiTa , denzelfde, die Dr. Van der Vlis

heeft bijgestaan in 't verklaren der opschriften van Soékoeh en Tjetd. Het eerste gedeel-

te, van de hand van PoESPa "WiLaGa, maar denkelijk grootendeels op inlichtingen van

RaNGGa "WARSiTa gegrond , bevat den grondtekst van Zang I, en de verklaring tot in de

helft van Zang II ;
— het tweede gedeelte , zoo ik mij niet bedrieg, door den laatste zelf ge-

schreven
,
gaat van Zang XXX tot het einde, en bevat, in drie kolommen nevens elkander, den

grondtekst, de woordelijke vertaling en eene vrijere omschrijving : voorzeker de doelmatigste

inrigting voor eene uitlegging van Kawi in 't Javaansch. De voltooijing zal zich , naar ik

vrees , wel altijd laten wachten. Ook is het tweede gedeelte nog maar een klad, hetwelk nog had

moeten overgeschreven, misschien ook hier en daar verbeterd, worden, alvorens mij te wor-

den aangeboden ; maar ik heb het liever aangenomen en gehouden , zoo als het was , dan mij

nog langer oponthoud , met gevaar A^an geheel verlies , te laten welgevallen. De getrouw-

heid der vertaling laat voorzeker zeer veel te wenschen over : doorgaans schijnt zij weinig

4
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anders te zijn dan eene zwakke poging, om den zin te gissen uit enkele bekende woor-

den of klanken, dikwijls nog uit een' vervalschten tekst geput, en aangevuld of gewijzigd

naar traditionele voorstellingen; niet zelden schijnt de verklaring zelve van allen gezonden

zin ontbloot ; doch met dat al had zij , bij de schaarschheid mijner hulpmiddelen , vooral

voor de laatste helft van 't gedicht, hare betrekkelijke waarde. Zij schijnt ook geheel

onafhankelijk te zijn van de uitleggingen in L en N (zie beneden), en ik ben geneigd

haar over 't geheel voor beter dan deze te houden. De grondtekst is, voor zooveel ik

weet , ontleend aan een HS. in fol., tot de nalatenschap van den heer Van den Ham be-

hoorende, en dat naar 't HS. F scheen te zijn afgeschreven. In dit geval moet evenwel

die afschrijver, of, wat ik eer . onderstel , de uitlegger, er niet zelden veranderingen

in gebragt hebben, waarvan vele met zekerheid of waarschijnlijkheid voor verbeteringen

te houden zijn, zoodat dit HS. ook voor de ware lezing van 't Kw. niet geheel te versmaden is.

H: een paar losse bladen, bevattende Zang H

—

IV, met interlineaire vertaling in een dia-

lect, dat ik onderstel Balineesch te zijn, door mij zelf afgeschreven naar een HS. op

lontar-bladen , dat verschillende fragmenten van de B. J. Kw. bevatte, doch waarvan ik

niet meer heb kunnen afschrijven, dewijl het door den eigenaar, den heer Schömann,

werd teruggevraagd, en, zoo ik meen, naar Berlijn medegenomen.

I: een afschrift van mijne hand naar een HS., behoord hebbende aan den heer Gericke,

hetwelk, in een' bundel van zestig fraai beschrevene en goed bewaarde lontar-bladen, den

tekst van de twintig eerste zangen bevatte. Het is nevens K wel de beste Kw.-tekst,

dien ik raadplegen kon. Uit enkele woorden in een' mij onbekenden tongval, hier en daar

tJimar^we voorkomende, ben ik geneigd af te leiden , dat het HS. van Balinesche aflcomst is.

K: de fragmenten van de B.J.Kiv., in 'Raffl.es, Ilistory of Java ,
2"^. edition, vol. I, in "Eu-

ropeesch karakter, volgens de Engelsche uitspraak, afgedrukt, met vertaling in Engelsch

prosa, en korte inhoudsopgaven, in dezelfde taal, van de uitgelatene plaatsen : hetzelfde

werk, dat tot grondslag verstrekt heeft aan V. Humboldt's onderzoekingen Ueber die

Kawi-Sprache : zie ald. inzonderheid Deel II, § 2^, blz. 8, vlgg. De uit den aard gebrek-

kige uitdrukking van den tekst, nog verergerd door de schier geheel willekeurige woord-

scheiding, veroorzaakt bij de lezing wel eenige moeijelijkheid ; maar deze verdwijnt groo-

tendeels bij eenige oefening en bij vergelijking met andere codices, die dan tevens dezen

tekst als een' van zeldzame voortreffelijkheid kennen doet. Zijne lezingen worden bijna altijd

als de ware of meest aannemelijke bevestigd, 't Is dus wel te betreuren , dat van dien

tekst slechts een klein gedeelte (in 't geheel 135 strophen) wordt medegedeeld (1).—De \olg-

(1) Waarschijnlijk is hij nag in zijn geheel te vinden onder de nagelatene HSS. van den heer

Raffles, thans in 't bezit van de Royal Asiatic Society te Londen. Zie de opgave van die HSS. door den

heer Mr. S. Keuzee , in de Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van N. I. » Deel II , blz.

342-3, alwaar niet minder dan drie HSS. van de B. /. Kw. vrorden opgenoemd, en op blz. 340

liog een onder de HSS. van 't East-Tndia hotise.
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cijfers der strophen, die doorloopend (zonder afdeeling in zangen) nevens den tekst

en de inhoudsopgaven zijn aangeduid (bij de laatste evenwel slechts in "'t ruwe, bv. 174— 77,

186—94 enz.), loopen , vooral in 't latere gedeelte, vrij sterk met onze overige codd. uit-

een, en blijven daarbij veelal achter: een verschil, dat, bij afwisseling toe- en afnemende,

tegen 't einde tot 8 a 10 strophen stijgt, en dus belangrijke afwijkingen in den tekst

doet onderstellen. De inhoudsopgaven , die in 't laatste gedeelte schier geheel in de plaats

van den tekst treden, geven omtrent die afwijkingen doorgaans geene voldoende inlich-

ting, en slechts nu en dan laat er zich iets van gissen. Een voorbeeld van zoodanige

afwijking in een gedeelte, waarvan de tekst zelf is afgedrukt, vindt men aangewezen in de

Kr. aant. bij LVIII, 10, 2— 10. Met de strophen 640— 56 , waarin SoEJODANA's val door

de knods van BiMA beschreven wordt (komende ongeveer overeen met Zang XLVII

—

VIII

Tan onze overige Kw. MSS.), eindigen, zegt Rafples, de Javaansche afschriften van de

jö.eT.,- het vervolg en slot (657—719, overeenkomende met Kw. XLIX—Lil) is getrokken

uit een HS., afkomstig van 't landschap Bali Baliling op het eiland Bali, De vertaling, ontwor-

pen naar de (waarschijnlijk in 't Maleisch opgestelde of voorgedragene? (1)) inlichtingen van

den toenmaligen Pa?^em6a7^an , nu wijlen den Sultan, van »Söe»2ena/? op Madura, is, met het

oog op de wijze van haar ontstaan , mede niet van verdiensten ontbloot , en ook, met al hare

onvolkomenheden en soms grove misvattingen, eene gansch niet verwerpelijke bijdrage tot regt

verstand van de .6. J. Kw. Ik ineen er althans uit te mogen afleiden, dat die begaafde

Vorst in de kennis van 't Kawi hooger stond dan een onzer andere uitleggers. En, of-

schoon de vertaling, zoo als zij thans ligt, minder dan de hunne ter raadpleging geschikt

is , werpt zij , en zelfs de inhoudsopgaven , een eigen , onafhankelijk licht op sommige

plaatsen, die voor allen een struikelblok opleveren: een licht, dat men, wel is waar,

niet zonder gevaar lijdelijk volgen kan, maar dat bij behoedzaam gebruik toch nu en

dan den goeden weg helpt vinden.— De vertaling en de inhoudsopgaven zijn in mijne

Kr. aant. aangehaald met de letter E.

L: een HS. in klein foL, afkomstig van den Regent van Gresik, en thans in 't bezit van

den heer WiLKENS. Het voert tot opschrift: a^Mit<r>aQ'niasn^i£2iciimM^<^(^(im(uLiiiaiKnS,t mn^néla^

»Rin'ij)imji\ d. i. Fragmenten (of bloemlezing) uit de B. J. Kw., met Javaansche verklaring. De

taal der verklaring verschilt evenwel , in woorden en grammatische vormen , vrij sterk

van 't geen wij onder Javaansch gewoon zijn te verstaan, en schijnt, behoudens de in-

menging van veel Kawi-woorden , een tongval van oostelijk Java te zijn , vanwaar het

HS. afkomstig is. Ook de spelling wijkt in vele opzigten van de anders gebruikelijke

af, o. a. door de elisie van de korte a of 0, niet alleen in woorden als o.nMj>\ maar ook

(1) Iets dergölijks laat zich vermoeden uit eene misstelling in de inhoudsopgave van pd. 290/96.

Er wordt daar namelijk bij herhaling gesproken van blinde ras aks a's, terwijl in 't Kw. geen

spoor van die blindheid te vinden is. Ik onderstel dus, dat de inlandsche uitlegger het Kw. woord

raksasa (d. i. reus) door het thans meer gebruikelijke hoeta wedergegeven of verklaard heeft, doch

dit door den Engelschen vertaler met het Maleische hoeta, dat blind beteekent, verward is.
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in reduplicaties (^Min^\ frniE/iim^\ Qn^)^ waar toch de vokaal tusschen de consonanten on-

misbaar is, om de reduplicatie te doen hooren. Overigens is 't verschil van dialect niet

zoo groot, dat de verklaring er geheel onverstaanbaar door worden zou voor hem,

die de taal van midden-Java kent.—De inhoud bestaat uit 113 kleine fragmenten, ieder

van een paar verzen of strophen , te zamen 123 strophen , dus door elkander ongeveer

eene van de zes , die de B. J. Kw. bevat. Die verhouding is evenwel ver van standvas-

tig; soms vindt men verscheidene strophen achtereen verklaard, elders geheele zangen

(bv. de vier eerste) overgeslagen. Ook is de juiste volgorde niet overal bewaard , en soms

vindt men in één fragment verzen vereenigd, die niet onmiddellijk bij elkander behooren.

"Wat de keus der verklaarde plaatsen bepaald heeft, is moeijelijk na te gaan: het zijn niet

juist de schoonste, treffendste of belangrijkste plaatsen, en helaas ook niet juist die 't meest

behoefte hadden aan verklaring; welligt slechts die, welke de schrijver het best kende

en meende te verstaan. Ieder fragment heeft een opschrift in 't Jav. , dat den inhoud

te kennen geeit (bv. (u>(MMiim^aj)(Hi!Viim~ji(nnaj}crn.^aJiit<riiatnrtapz tcna^in/iuiKtincS^mmj^ daaronder

volgt de Kw.-plaats zelve , en daarna eene herhaling van de Kw.-woorden , een voor

een verzeld van de Javaansche verklaring. Bij bekende eigennamen of andere woor-

den , die geene verklaring behoeven , vindt men somtijds het woord zelf herhaald , meer-

malen echter eene omschrijving of een synoniem, dat dan niet zelden nog minder bekend

is dan 't woord zelf (bv. ofncSpjo^ verklaard door o<nl«lunlK^MJf^ mustt door ojjijanarty^ nu

en dan ook de verklaring vervangen door eene algemeene uitdrukking als aynmnimx d.i.

zijn naam, de naam er van, of «jao^mMN reeds genoemd , hetgeen dan zooveel beteekent als

:

. verklaart zich zelf, behoeft geene verklaring. De tekstwoorden zelve zijn gansch niet

naauwkeurig overgenomen, dikwijls zelfs bij de herhaling weder gewijzigd; de verklaring

menigmaal blijkbaar onjuist, en over 't algemeen zonder veel zorg voor den zamenhang

ter neder geschreven. Dit laatste maakt de verklaring minder dienstig voor het begrip

van den zin, maartevens ook minder verdacht, van naar de eischen van 't verband geplooid

of verzonnen te zijn, ofschoon dit toch ook wel meermalen geschied zal zijn. Ten slotte is dit

,
geschrift, bij al zijne gebreken, toch weder eene nuttige bijdrage tot onze hulpmiddelen.

Het schijnt bij inlanders in eenig aanzien te staan, en vrij algemeen verspreid te zijn;

want ik heb er verscheidene afschriften of navolgingen van aangetroffen , tot welke laatste

ook ons HS. N schijnt te behooren. Het HS. L zelf is, volgens eene aanteekening op

het voorblad, aangevangen op Maandag 29 Redjeb van 't jaar DjimawalU 17 , d.i, 4

April 1791 , dus betrekkelijk vrij oud. Het schrift is niet zeer duidelijk. Een ander

exemplaar, naar een HS. van Gresik (waarschijnlijk L zelf) afgeschreven, maar vol fouten,

die bewijzen, dat de schrijver het niet goed lezen kon, bevindt zich onder de nagelatene

HSS. van den Heer Van ben Ham. Ook heb ik voor mij zelf een naauwkeurig afschrift

van L doen vervaardigen.

M' een HS. in fol. , behoorende tot de nalatenschap van den heer V. D. Ham, en bevatten-

de 't begin van den tekst, tot en met XV, 24 (236 strophen); volgens eene inscriptie
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op het Voorblad afgeschreven naar een Madureesch HS. in 't bezit van den heer Gericke.

Ook van dit HS. (M) is een afschrift in mijn bezit,

N: een HS. in fol., in mijn bezit, bevattende den tekst van 't begin af tot XXIV, 3 (402

strophen), met interlineaire vertaling in 't Javaansch (?}, besloten met eenige strophen,

die niet tot den tekst behooren, en eene lofspraak schijnen te bevatten op zekeren Na-

rurja Basoeki KReTa NAGana, zijnde waarschijnlijk de Vorst (Regent van BasoeJci?),

voor wien 't geschreven werd. Het schrift is zeer slordig en vol fouten ; de vertaling in

dezelfde taal als die van L, en blijkbaar met deze naauw verwant, daar de plaatsen, die

in beide voorkomen, bijna woordelijk gelijkluidend zijn, ofschoon altijd nog met genoeg

verschil, om de vergelijking te beloonen. Het waarschijnlijkst acht ik, dat N af-

komstig is van een' iateren commentator, die de afgebrokene verklaringen van L, vol-

gens een ander HS. met eenigzins afwijkende lezing, op denzelfden voet aangevuld heeft,

om het werk volledig te maken, maar daarmede halverwege is blijven steken. Het ver-

schil in vorm, daar in N de verklaringen doorloopend tusschen de regels van den tekst

geschreven zijn, brengt mede, dat de woordscheiding hier minder duidelijk is. Ook zijn

er niet zelden woorden in de verklarinsr overseslacren : en soms duidt de verklaring eene

andere lezing aan, dan er in den tekst boven staat. Overigens is 't hier, even als inL,

slechts eene verklaring der woorden , met weinig of geene zorg voor den zamenhang.

B*, C*, D* enz. beteekenen veranderingen in de MSS. B, C, D enz. door eene latere

hand gemaakt.

Als bijkomende hulpmiddelen moet ik nog noemen:

O: eene volledige Nederduitsche vertaling van de B.J. Matjd-pat in HS. De verdienste-

lijke schrijver heeft tot mijn leedwezen uitdrukkelijk verlangd onbekend te blijven; en

ik zie mij daardoor tevens verhinderd , andere bijzonderheden omtrent dit HS. mede te deelen
,

die het geheim zouden kunnen verraden. Ik moet dit geheim te meer eerbiedigen , de-

wijl het werk slechts tot eigene oefening vóór vele jaren is opgesteld, en nooit voor

openbaarheid bestemd geweest. Intusschen mag ik niet verzwijgen, dat ik het bij mijne

vertaling aanhoudend en met veel nut geraadpleegd heb, en dat ik dikwijls, wanneer

eene andere opvatting mij aanvankelijk verkieslijk scheen, later, bij rijper nadenken,

gedrongen werd, tot die van mijn' anonymen voorganger terug te keeren. Ik moest

daarbij zijn diep en helder inzigt in de taal en den geest van den Jav. dichter te meer

bewonderen, dewijl hij, buiten de vergelijking van een paar HSS. van dezelfde omwerking,

door geene kritische onderzoekingen werd voorgelicht , en zelfs , gelijk boven is aangemerkt

,

geene kennis schijnt te hebben gehad van 't bestaan der andere omwerking, in Kw.

maten , waaraan ik zoo menige opheldering te danken had (1). Bij die vertaling is over

"'t geheel het HS. B, met de daarin aangeteekende veranderingen, gevolgd. Sommige

afwijkende lezingen, uit een of meer andere HSS. overgenomen, zijn door den schrijver

in zijne aanteekeningen (zie hieronder, lett. P) opgegeven; maar buitendien getuigt de

(1) Zie boven , bl. 22.
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vertaling van een groot aantal stilzwijgende afwijkingen , die doorgaans eene merk-

waardige overeenstemming toonen met de lezingen van onzen cod. A, waar deze van

B en C afwijkt. Evenwel bestond deze vertaling lang, voordat A in "'t licht verscheen,

en ik vind ook geen' grond om te onderstellen , dat hetzelfde HS. , waarnaar A is afge-

drukt, ooit in 't bezit van den vertaler zou geweest zijn. Zoo heeft die vei'taling dan

ook eene bijkomende waarde voor de kritiek van den tekst , en wordt zij deswegen niet

zelden in de Kr. aant. aangehaald.

P : eenige aanteekeningen in HS. , bij de vorige vertaling behoorende , en van dezelfden oor-

sprong ; deels van kritischen , deels van explicativen aard.

E.: zie boven, bij lett. K.

W. of B. J. W.: De Brata-joeda enz. in Jav. 'proza verhorb door C. F. Winter Sr., uitgegeven

door T. Roorda, Amsterdam , 18io , welk werkje gegrond moet zijn op een' tekst van de-

zelfde omwerking als de onze , maar. die met geen'' der genoemde volkomen overeenstemt

(misschien nog wel het meest met A) , en daarom nu en dan in de Kr. aa7it. is aangehaald.

T beteekent den door mij uitgegeven' tekst.

Omtrent het gebruik, dat ik van al de opgenoemde bronnen gemaakt heb, diene 't

volgende tot toelichting.

Uit de codd. A, B, C zijn nagenoeg alle wezenlijke varianten in de Kritische aanteehe-

ningeii opgenomen, mèt bijvoeging hier en daar van 't geen in O, P en W ter zake die-

nende gevonden werd. Uit D, E (de omwerking in Kw. maten) is aangehaald, wat voor

de keus tusschen de lezingen van onze omwerking of voor de opvatting van den zin van

invloed kon zijn; voor 't overige geene geheel afwijkende leziugen, dan die van bijzonder

belansr schenen.

In 't algemeen is bij de bepaling van den tekst de meerderheid der codd. van nieuwere

omwerking, inzonderheid van MP. [Mutja-pat) gevolgd, met inachtneming evenwel van

't meerder of minder gezag, dat aan sommige scheen toe te komen. Van de absolute magt

des uitgevers heb ik gemeend slechts een matig gebruik te moeten maken, en mij niet te

veel te mogen toegeven in 't kiezen van die lezingen, welke op zich zelve de meest ge-

paste schenen. Het was toch niet zoozeer mijn doel, om de omwerking der B. J. in

3IP. tot de meest mogelijke volkomenheid te brengen, als wel om haar zoodanig weder te

geven, als zij geacht moet worden in de meerderheid der HSS. te bestaan. Die meerder-

heid laat zich uit het beperkte aantal codd. , dat het toeval mij in handen bragt, vooral bij de

onzekerheid hunner onderlinge verhouding, nog maar zeer gebrekkig beoordeelen; en 't

is te verwachten , dat vele lezingen , die ik nu op gezag der meerderheid verworpen heb

,

bij vergelijking van een of twee HSS. meer op denzelfden grond den voorrang zouden

verkregen hebben. Hoever men evenwel die vergelijking mogt willen voortzetten, het zou

altijd slechts eene schier werktuigelijke benadering blijven van eene onbereikbare uitkomst.

Want met het oog op den aard en de gesteldheid der omwerkingen is hier aan de herstel^»'
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ling van een"' zuiveren, oorspronkelijken tekst in 't gelieel niet te denken, en ook zelden of

nooit gelegenheid, om door eene gelukkige gissing de ware lezing terug te vinden. Het zal

daarom evenwel niet overtollig geacht worden, dat ik eenige handschriften van beide om-

werkingen vergeleken heb , en ik kon ook moeijelijk besluiten , een hulpmiddel , dat vóór

de hand lag, ongebruikt te laten. Welligt had ik spaarzamer kunnen zijn in 't mededeelen

Tan de gevondene varianten ; doch ook hierin was het moeijelijk , eene A'oldoende grens te

vinden , en ik meende voor alsnog niet te veel van 't vertrouwen mijner lezers te mogen

vergen. Bij de bewerking voor den druk heb ik getracht het min beduidende terug te hou-

den; maar ligtelijk is toch het een en ander blijven staan, wat zonder nadeel had kunnen

semist worden.

Bij de vergelijking van de handschriften der omwerking deed zich al spoedig behoefte

gevoelen, om ook de B.J. Kw. te raadplegen. Ik deed dit in 't eerst slechts nu en dan, wanneer

er bijzondere aanleiding toe bestond, maar werd, deels door verrassende ontdekkingen, deels

door nieuwe twijfelingen, steeds verder in dat onderzoek voortgelokt , en weldra tot de over-

tuiging gebragt, dat eene doorgaande vergelijking van den grondtekst onmisbaar is voor

eene grondige behandeling van B. J. DJarwd , en tevens het belangrijkste , wat hier de kri-

tiek te doen heeft. Die vergelijking toch helpt niet alleen in menig geval van twijfel om-

trent de lezing van de omwerkingen onze keus bepalen , maar leert ook de wijze kennen

,

waarop die omwerkingen ontstaan zijn , en doet de afwijkingen , die daarbij hebben plaats

gehad, de feilen en duisterheden, die er het gevolg van waren, opmerken en verklaren.

Hierin ligt tevens de eenige ware opheldering van menige plaats in de omwerkingen, wel-

ke in zich zelve geene gezonde verklaring toelaat, en den naauwgezetten uitlegger in ho-

pelooze verlegenheid houdt, zoolang hij niet bewezen ziet, dat hij werkelijk niets dan een'

bedorven zin voor zich heeft, en hoe die door vervalsching en misvatting uit den grond-

tekst ontstaan is. Het is dus niet genoeg, een algemeen denkbeeld te hebben van de ver-

houding tusschen den grondtekst en de omwerkingen : die verhouding moet zooveel mogelijk

voor iedere plaats worden aangewezen, of men zal bij 't verklaren van de omwerking steeds

in het duister blijven rondtasten.

Ongelukkig is de grondtekst geschreven in eene taal, voor wier regt verstand ons noo-

de noodwendigste hulpmiddelen en beginselen van kennis ontbreken. Het gebruik der

grammatikale vormen, de woordvoeging, de gebruikelijkste partikelen liggen nog grooten-

deels in het duister ; en van de inlandsche woordenlijsten , die buitendien alle hoogst onvol-

ledig en weinig te vertrouwen zijn, is, zoover ik weet, nog niets noemenswaardio-s in 'fc

licht verschenen. Om mij niet verder in te algemeene stellingen te wagen, wil ik hier

slechts bijvoegen, dat ik voor de lezing der B.J. Kw. , buiten 't weinige, wat daarvoor in

't Jav. Ned. Woordenboek van Gericke en RoORDA te vinden is
,
geene andere hulpmid-

delen had dan hierboven onder de HSS. zijn opgenoemd, en wat verder de overeenkomst

met het hedendaagsch Javaansch en Maleisch of de toevallig bekende of ontdekte Sans-

kritsohe oorsprong mij aan de hand gaf. Over 't algemeen moest ik dan ook, om iets

van den algemeenen zin van 't Kawi te vatten , vlugtig over vele duistere woorden , zelfs
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ssiusneden , heen lezen , en de meer bekende in gedachte aanvullen met hetgeen de zamen-

hang scheen te vereischen. Zóó zijn ook de inlandsche uitleggers te werk gegaan, en

daardoor in zoovele grove misvattingen vervallen. Bij 't aanwijzen daarvan staan wij door

dezelfde handelwijze aan gelijke dwalingen bloot, en kunnen die zelfs door meer oordeel

en behoedzaamheid bezwaarlijk geheel ontgaan. Dat gevaar werd voor de tweede helft van de

B. J. Kw. nog verhoogd door de verregaande onzekerlieid van den tekst, dien ik voor

die helft grootendeels slechts uit de gebrekkige HSS. F en G kende. Ik heb vergeefs ge-

tracht, er meerdere te bekomen (*).—Buiten dit alles ligt bij de vergelijking van de B. J. Kw. met

de omwerkingen nog eene bijzondere moeijelijkheid in de verschillende zamenstelHng en volgorde,

waardoor men ligt van 't spoor geleid en tot valsche gevolgtrekkingen gebragt wordt. Men
meent bijv. eene afwijking te ontdekken tusschen eene plaats van de omwerking en die, welke

daaraan in 't Kw. oppervlakkig schijnt te beantwoorden , terwijl nogtans de ware grondtekst

elders, soms op aanmerkelijken afstand, schuilt, en de omwerking regtvaardigt of althans beter

verklaart. Ik heb al die gevaren te dikwijls ondervonden, om ze mij te ontveinzen; maar

zij konden mij niet doen besluiten , om de B. J. Kw. als een gesloten boek ter zijde te laten.

Integendeel heb ik haar aanhoudend geraadpleegd, en vond mij daarvoor beloond door me-

nige belangwekkende uitkomst. Voorzeker mogen die uitkomsten niet dan met bijzondere

behoedzaamheid worden aangenomen ; maar behoudens die voorwaarde dragen zij zooveel bij

,

om onze omwerking in 't ware licht te stellen , dat het m. i. eene kwalijk begrepene naauw-

gezetheid zou zijn , om ze , op grond van onze onvoldoende kennis van 't Kawi
,
geheel buiten

aaiimerking te laten. Ik heb dan ook in mijne Kritische aanteekeningen eene ruime plaats aan

die vergelijking met den grondtekst gegund , en er geen bezwaar in gevonden , er ook plaatsen

uit aan te halen , die ik slechts ten deele verstond , wanneer dat gedeelte eenige nuttige inlichting

scheen te bevatten. Men verwachte of zoeke dus noch in de aanteekeningen zelve , noch in de-

achtergevoegde woordenlijst eene volkomene verklaring van al de aangehaalde Kw.-plaatsen.

Ik heb mij slechts voorgesteld , den lezer , die met mij in de vergelijking van den grondtekst

belang mogt stellen, in dat onderzoek te gemoet te komen met al, wat mijne beperkte hulp-

(*) Onder anderen deed ik daartoe in Mei 1854 eene poging bij de Directie van 't Bat. Genoot-

sehap van Kunsten en Wetenschappen, naar aanleiding van 't berigt, in haar Verslagover 1850/52,^

in Deel XXIV van 's Genootschaps Verhandelingen voorkomende , wegens eene talrijke verzameling

oude HSS., die in haar bezit gekomen, en waarvan 't onderzoek aan haar' Adjunct-Bibliothecaris

den heer Friederich opgedragen was. Ik verzocht de Directie, mij door tusschenkomst van dien

geleerde, met wien ik mij gaarne in betrekking gesteld zag, te doen weten, of er onder die HSS.

ook iets te vinden was , wat mij bij de bewerking van de B. J. van dienst kon zijn , en kreeg daarop

ten antwoord , dat tegen dat verzoek geene bedenkingen bestonden. Daar bleef het echter bij ; en twee

latere brieven, waarin ik de Directie aan mijn verzoek herinnerde, bleven niet alleen zonder uit-

werking, maar zelfs zonder antwoord! Eerst in October 1857, nadat ik de zaak reeds lang had

opcfBgeven, en de Krit. aant. grootendeels waren afgedrukt, vernam ik van den heer Feiedekice

zelf, dat er zich geen HS. van de B. J, Kw. in 't bezit van 't Genootschap bevond.
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middelen mij in staat stelden te geven, zonder de noodzakelijke grenzen van deze uitgave

te buiten te gaan. Die grenzen lieten mij niet toe, iedere aanhaling uit het Kw. breed-

voerig te behandelen , en aan te toonen , wat ik er van meende te verstaan , en er uit te

mogen afleiden. In den regel moest ik al, wat tot de woordverklaring betrekking had,

voor het woordenboek besparen, en mij in de aanteekeningen bepalen tot eenvoudio-e aan-

haling van de betrekkelijke Kw.-plaatsen, met bijvoeging van de inlandsche uitlegging,

zonder in "'t minst geacht te willen worden, die voor juist of voldoende te houden; soms

heb ik eenige opmerkingen daaromtrent gewaagd, of de verhouding tot de omwerkingen

nader aangewezen, soms ook, waar dit mogelijk en dienstig scheen, den algemeenen zin

van den grondtekst omschreven , slechts uiterst zelden eene eigenlijke vertaling beproefd.

Mogt ik mij ook bedrogen hebben ten aanzien van 't nut en de gepastheid van zoodanige

aanwending van eene gebrekkig gekende bron , ik hoop althans , door de wijze, waarop ik

het beproefd heb, niet aan 't verwijt van ligtvaardigheid te zullen blootstaan, en zal mij

overigens de daaraan bestede moeite niet beklagen , indien zij slechts tot voorbereiding strek-

ken mag voor eene afzonderlijke kritische bewerking van de B. J. Kaïoi, waaraan ik

later mijne krachten hoop te beproeven. Dan zal het ook de tijd zijn, om de taalkundige

vormen en prosodische regels van 't Kw, tot bepaalde punten van onderzoek te maken

,

hetgeen ik voor alsnog heb moeten ter zijde laten , om mijne aandacht niet te zeer te ver-

deden.

Wat verder de uiterlijke inrigting der Kritische aanteehe7iingen aangaat, zullende

volgende aanmerkingen genoegzame opheldering geven.

Aan 't hoofd van iederen zang vindt men de overeenkomstige plaatsen der verschillende

codices opgegeven, in cijfers, die de zangen, strophen en verzen aanduiden. Voor 'tKawi

zijn daarbij ten overvloede nog de doorloopende getallen van strophen (zonder afdeeling

in zangen) gevoegd, volgens de lezing, die voorloopig als de echte en volledige werd aan-

genomen, en die als zoodanig in 't algemeen, waar 't noodig was, door het teeken Kw.

van de afwijkende lezingen der verschillende codd. onderscheiden is. In 't latere gedeelte,

waar de cijfers van K (den tekst van Raffles) van die der overige codd. afwijken , zijn die

van K ook daarnevens opgegeven , wat echter, bij de onvoldoende afdeeling der inhoudsop-

gaven aldaar (zie boven , onder letter K) , niet altijd met naauwkeurigheid geschieden kon.

Zulke aanwijzingen omtrent onuitgegevene HSS. , die slechts enkelen in handen komen

,

mogen oppervlakkig vrij overtollig schijnen; maar behalve dat althans de Kawi-tekst, zoo

ik vertrouw, wel te eeniger tijd in druk verschijnen zal, is 't ook dikwijls tot regt ver-

stand der aanteekeningen noodig, dat men de volgorde der aangehaalde plaatsen duidelijk

vóór oogen hebbe. Dit was inzonderheid van belang voor 't Kw., waarvan ik dan ook bij

iedere aanhaling het juiste cijfer van strophe en vers heb opgegeven , terwijl het cijfer

van den zang, dat uit het opschrift te kennen is, tot meerder gemak nog op elke bladzij-

de bij de eerste aanhaling herhaald is.

De cijfers ter linkerzijde, nevens de aanteekeningen, geplaatst, duiden de plaatsen vaa

onzen tekst (T) aan , waarop i% ere aanteekening betrekking heeft. Betreft deze slechts

5
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één of enkele woorden van de aangehaalde plaats , dan zijn die woorden voluit en met

groote letters vóór aan de aanteekening geplaatst. Waar die nadere aanwijzing ontbreekt,

is de geheele plaats bedoeld. Wat vervolgens uit andere codd. eenvoudig, zonder nadere

aanwijzing , daarnevens geplaatst is , moet in den regel geacht worden , aldaar voor de

lezing van T geheel in de plaats te komen. Waar dit, uithoofde van verschillenden

zamenhang of anderszins, minder bepaald het geval is, of slechts eene vergelijking bedoeld

wordt, is dit, voor zooveel noodig, steeds uitdrukkelijk aangewezen, veelal slechts door het

voorgeplaatste vgl.

Na de afwijkende lezingen uit de codd. van onze omwerking , met de kleine Jav. letter ge-

drukt, vindt men steeds aangeduid, welke codd. met T overeenstemmen, waarmede evenwel

alleen overeenstemming ten aanzien van 't punt in geschil bedoeld wordt , zonder dat er uit

volgt, dat juist al de woorden gelijk zijn. Waar alleen de andere omwerking (D, E) en

niet de onze (A, B, C) vermeld is, wordt de laatste verstaan, met T overeen te stem-

men ; maar de verzwijging van de eerste beteekent alleen , dat de vergelijking daarvan niets

ter zake dienende heeft opgeleverd.

De afkorting van Jav. woorden met het teeken ", waarvan ik het gebruik aan de Sans-

kritsche werken van Bopp ontleend heb , zal , zoo ik vertrouw , nergens tot twijfel aanlei-

ding geven, mits men slechts in 't oog houde, dat in codd. van dezelfde omwerking het

aantal syllabes van overeenkomstige plaatsen, ongeacht het verschil in lezing, steeds gelijk

is> buiten toevallige omstandigheden, als schrijffouten of eene afwijking in dichtmaat, waar-

op dan steeds uitdrukkelijk gewezen is. Overigens vlei ik mij, dat het gebruik van dit

teeken zelfs aan de duidelijkheid bevorderlijk is, door terstond de aandacht te bepalen bij

het punt, waar het op aankomt.

Voor aanhalingen uit het Kawi is insgelijks de groote Jav. letter gebruikt, eensdeels tot

onderscheiding van de veelal daarnevens gevoegde Javaansche verklaring, en ten andere,

dewijl het klein Jav. alphabet voor 't Kawi verscheidene noodwendige teekens mist, hetgeen

met het groote alphabet althans in mindere mate 't geval is, schoon ook dit niet voorzien

is van al , wat tot eene behoorlijke orthographie van Kawi-werken vereischt wordt (1). Wat

(1) MisscWen kan het tot voorzieniDg in die behoefte, welke bij toenemende beoefening van 't

Kawi zeer hinderlijk worden zou, bevorderlijk zijn, de ontbrekende teekens hierbij op te geven. Ik

volg daarbij de inlichtingen van den boekdrukker, zonder voor de volkomene naauwkeurigheid in te staan.

In beide alphabetten mist men, geheel of ten deele, de teekens tot zamenstelling 1°. van onder-

geplaatste ^jasaw^/a?!'* (^ (jj Q enz.) met den pasangan (^ , en kan dus bv. PandivangsaiüetJa,v.

letters niet anders gedrukt worden dan x/urm/itiiinji of (Uinnm(kn\ 2°. van kapitale onderstaande

pasangans met ^ en ^ \ bv, in adbhoeta 6^iLnj^n5n\ 3°. van ^ met _J s bv. in hjoêha.

In 't kleine alphabet ontbreken bovendien noc 4°. de teekens ^ {voor pasangans en pénkal),

a/
f m! ^°- ^^ zamenstellingen van de meeste pasangans met » »^ ,^ 6°. die van .

en ^ met f
;
7°. van ^s a^n i^ ( = «^ ?^ met .^ »,^ bv. in an mi 3 071 1]

O (LCl >\ doordien de

neerhaal van eerstgenoemde teekens hunne verbinding met de laatste verhindert.
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evenwel in dit opzigt aan de Kw.-plaatsen in mijne aanteekeningen ontbreekt, is voorzeker

slechts voor een gering gedeelte aan gebrek van druktypes te wijten. Bij de verregaande

onregelmatigheid der spelling in al mijne Kw.-codd. heb ik mij moeten vergenoegen , met

die regels , welke in betere Kw.- HSS. opgemerkt én tot nog toe met voldoende zekerheid in

't licht gesteld zijn (1) , zooveel doenlijk in acht te nemen. Reeds dit vordert echter meer

speciale kennis, zoowel van de Indische als van de Polynesische bestanddeelen der taal, dan

mij ten dienste stond. Wat de eerste aangaat , heb ik sleclits enkele malen Wilson's Sans-

krit-Eugelsch woordenboek kunnen raadplegen, en voor 't overige, buiten de etymologische

opgaven in GR., en wat Lassen, V. Bohlen enz., inzonderheid voor de eigennamen, nog

opleverden , mij doorgaans van Bopp's Glossarium Sanscritum (Berlijn 1847) bediend.

Dat ik ook in 't geen mij uit die bronnen bekend kon zijn, meermalen, vooral in 't be-

gin van de Krit. aa?ii. , tegen de oorspronkelijke spelling gezondigd heb , zal welligt ver-

schooning vinden bij hen , die bij ervaring weten , hoeveel zorg en aandacht het vermijden van

die fouten vereischt, en die mijne schrijfwijze alleen beschouwen als eene poging, om de ware

spelling zooveel mogelijk te naderen, zonder eenige aanspraak, om die te willen voorschrij-

ven. Ik zal mij dan ook voor alsnog onthouden van nadere verklaringen omtrent de regels

,

die ik voor de spelling van 't Kw. gevolgd heb, en ook daarmede liever wachten, tot ik

mij meer opzettelijk met het Kw. zal kunnen bezig houden.

Voorts zijn in die aanhalingen de Kw. woorden , in zoover dit mij mogelijk was , vaneen

gescheiden. Ik meende mij door de vrees, om daarin nu en dan miste tasten, niet te moe-

Sommige van de opgenoemde combinaties zouden zeker moeijelijk zóó zijn zamen te stellen, dat zij

in druk niet te veel ruimte innamen; ook komen de meeste zelden, sommige waarschijnlijk nooit

te pas; welligt ontbreken er ook nog enkele, die hier niet zijn opgenoemd; doch met dat al kan de2;e

opnoeming haar nut hebben, om ten naaste bij aan te duiden, Avat in aanmerking zal dienen te

komen, als er eens aan gedacht wordt, om in de behoeften van eene goede Kawi-spelling te voor-

zien.

(1) Het volledigst, zoover ik weet, door den heer Friedekich, bij de uitgave van de Oesana

Bali, in het Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, Jaargang IX, Deel III, blz. 249, vlgg., en bij de

Ontcijfering der inscriptien te Kawali, in het Tijdschrift voor Ind. taal-, land- en vollcenkunde , Jaarg.

II, Deel I, in de noot op blz. 160.— Het gebruik van het teeken 3 [raswa) heb ik gemeend, in af-

wachting van nadere toelichting, te moeten beperken tot aanduiding van de lange d in woorden van

Sanskritschen oorsprong of ingeval van zamentrekking, en tot vervanging van eene weggelaten con-

sonant na de korte e, bv. in luiStw Het teeken S tot aanduiding van den Sanskr. tweeklank
s

ai (en au?) heb ik voorloopig ter zijde gelaten, dewijl het nog niet voldoende uitgemaakt schijnt,

in hoever dat gebruik (inzonderheid voor de au) door goede HSS. geregtvaardigd wordt. De «f

heb ik bepaaldelijk als vertegenwoordiger van de Skr. djnj aangenomen , na het vermoeden van Prof.

RooEDA (Jav. grammatica, blz. 36, onderaan) in mijne HSS. genoegzaam bevestigd te hebben ge-

vonden. De korte e, die in de HSS. zeer dikwijls, en in sommige vormen (bv. den causatief-

imperativen uitgang /^ ^ oaian) genoegzaam altijd wordt uitgelaten, heb ik, allhans in t latere

gedeelte van mijn werk, overal hersteld, waar zij door do dichtmaat vereischt wordt.
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ten laten terughouden van die poging, om het Kw. iets meer leesbaar te maken, te min-

der, dewijl zij niemand verhinderen zal , eene betere woordscheiding te beproeven , even goed

als of de woorden nog aaneen geschreven waren. Ik heb daarom zelfs in twijfelachtige

gevallen veelal eene gissing gewaagd, vooral wanneer die twijfel zich bepaalde tot de juiste

grensbepaling tusschen woorden, wier hoofddeelen overigens duidelijk genoeg gescheiden

waren. Voor de plaatsen, die in L voorkomen, heb ik mij doorgaans aan de daarbij aan-

gewezene scheiding gehouden , of in geval van afwijking mij deswegen verklaard. Zamenge-

trokkene woorden zijn, waar het kon, met behulp van eene apostrophe gescheiden (bijv.

«jicioa 'ik»Tn\ asin(KU2 'ctj, elders vereenigd gelaten (bv. iE]^3iinann2(U(ï]qp;3anfi voor

/ Q f I

i[]ï«;3nfïi (n(Lntr|qc:3f»nn\ nn (kïi 3 nr)
(|
o i^ voor m (mn 2 o^ ö^oiin); dit laatste is ook soms

geschied, waar de scheiding mij geheel onzeker voorkwam. In 't algemeen kan dus het

ontbreken van scheiding niet als bewijs gelden, dat ik het zamengevoegde voor ée'n enkel

woord hield.

Varianten van de verschillende Kw. codd. onderling konden , zonder in al te grooten om-

slag te vervallen , niet zoo uitvoerig worden opgegeven , als bij eene afzonderlijke bewer-

king van 't Kw. zou behooren te geschieden. Het noodzakelijkste is evenwel gewoonlijk

tusschen haakjes vermeld, en alsdan onder Kw. meer bepaaldelijk de eerste, buiten de 'pa-

renthesis staande, lezing verstaan.

Bij de meeste Kw. plaatsen zijn de aanwezige verklaringen van de inlandsche uitleggers

G, L, N, soms ook die van F (namelijk de in dat HS. met potlood tusschen geschrevene

woordverklaringen) en van R. , opgegeven. L en N zijn daarbij, als genoegzaam gelijklui-

dend, doorgaans vereenigd , en de enkele raeldenswaardige afwijkingen tusschen haakjes in-

gelascht. Ook in die verklaringen zijn , om de vergelijking met het Kw. gemakkelijker te

maken, de woorden, in zoover tot dat einde dienstig was, A^aneen gescheiden, maar de zoo-

danige vereenigd gelaten, die gezamenlijk tot verklaring van de'n Kw. woord strekken. Bij

verklaringen, aan G ontleend, kwam die woordscheiding minder te pas, dewijl zij minder

woordelijk het Kw. volgen. Over 't algemeen is evenwel bij die aanhalingen uit G bij voor-

keur de eerste, meest woordelijke, verklaring gevolgd, soms eenigzins gewijzigd naar de

tweede, of, waar 't verschil grooter was, deze tusschen haakjes bijgevoegd. Waar de uitleg-

gingen van G met die van L en N op ééne plaats zaraentrofFen , zijn zij zooveel mogelijk

insgelijks in ééne verklaring zamengetrokken , met aanwijzing van de meest wezenlijke ver-

schillen. Men kan zich evenwel verzekerd houden, dat daarbij niet te veel vrijheid gebruikt is.

De vertaling is tegelijk bestemd voor hen, die den inhoud der 3.J. willen leeren kennen,

zonder zich in de studie van 't oorspronkel ijke te verdiepen , en tot een hulpmiddel voor

hen, wier hoofddoel in die studie gelegen is. Wat daarbij tot toelichting noodig scheen,

en elders geene betere plaats vinden kon , is in aanteekeningen aan den voet der vertaling

toegevoegd. Dezulke, waar, in stede van cijfers, andere renvooi-teekens (als * § enz.) vóór

staan , zijn uitsluitend bestemd voor de tweede klasse van lezers , de taaibeoefenaars. Dezen

moet ik overigens voor de juiste beteekenis der enkele woorden naar het Woordenboek en
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't Bijvoegsel op het Woordenboek, dat deze uitgave verzelt , verwijzen, en, "wat den zamen-
hang aangaat, hen tevens in zoover met de Javaansche taal bekend onderstellen, dat eenige

vrijheid in de woordvoeging der vertaling hen niet verhinderen zal , om er hunne op-

vatting van den tekst meê te vergelijken. Evenwel verwachte men niet, alle duistere

punten door vertaling of woordenboek opgehelderd te vinden. Zeer veel toch , zoowel in

woorden en uitdrukkingen als in den zamenhang, is mij zelf, ondanks alle nasporingen

en navragen , duister of twijfelachtig gebleven. "Wat de kunde en dienstvaardigheid van

den heer C. F. Winter Sr. alhier, de gewone vraagbaak van elk , die iets tot de Jav. taai-

studie wil bijdragen, vermogt te geven, heeft ook aan deze uitgave niet ontbroken.
.
Maar

niet alle vragen vonden ook bij hem een beslissend of geheel bevredigend antwoord. Dikwijls

moest hij zich bepalen tot mededeeling der verklaringen van inlanders — inzonderheid van

KÜNGGa Warsitu, zijn' leermeester in 't Kawi— , voor wier juistheid hij zelf niet kon

instaan , en die dan ook maar al te dikwijls aan de verdenking onderhevig zijn , van naar

de behoefte van den plaatselijken zamenhang verzonnen of verwrongen te zijn. Die be-

hoefte is evenwel in vele gevallen zoo onbepaald , dat onderscheidene zeer uiteenloopende

verklaringen er even goed aan voldoen kunnen. Vandaar voorzeker het dikwijls verregaand

verschil tusschen de uitleggingen , die ik van deze zijde , of ook onmiddellijk van Javanen

(inzonderheid van mijn' schrijver Mas DJaJa PReMADi) ontving , en die, welke uit dezelfde of ge-

lijksoortige plaatsen in 't Woordenboek van Gericke en Koorda zijn opgenomen. In zulke

gevallen van onzekerheid heb ik mij in de vertaling zooveel mogelijk onzijdig gehouden, en

in 't Bijvoegsel alles bijeengebragt , wat tot het punt in geschil betrekking had. — Menigmaal

zal men ook, waar de zamenhang minder duidelijk is, in de Kritische aanteekeningen de

oorzaak der duisterheid in eene afwijking van den grondtekst zien aangewezen. Die aan-

wijzing is zeker niet altijd voldoende, om de vertaling van alle verantwoordelijkheid te

ontheffen. ledere vervalschte of bedorven zin is nog geen volslagen onzin; en in den re-

gel moet bij den om werker, indien ook geene heldere, wel zamenhangende denkbeelden,

toch eene zekere bedoeling worden ondersteld, die de vertaler op te sporen en weder te

geven heeft. Maar wat niet geregeld gedacht en juist uitgedrukt is, kan ook niet dan gebrek-

kig vertaald worden ; en men zal het dan ook moeten vergeven , dat ik in zulke gevallen

er maar van gemaakt heb, wat ik kon, somtijds met inachtneming van de betere woord-

voeging in de andere omwerking, wanneer die met de onze niet in bepaalden strijd was.

Overigens heb ik mij geene moeite gegeven, om die zwarigheden te ontveinzen, en ze

integendeel menigmaal onder de aandacht van den lezer gebragt, wat evenwel niet met

elk woord van eenigzins twijfelachtige strekking geschieden kon. Dikwijls is ook de op-

vatting van O medegedeeld , wanneer zij mij toescheen , eenigzins in aanmerking te kun-

nen komen. Ik zou hiermede nog minder spaarzaam geweest zijn, indien de omstandig-

heden, betrekkelijk dit MS. boven aangevoerd, mij niet ten pligt gesteld hadden, er in 't

openbaar slechts een zeer bescheiden gebruik van te maken. Enkele malen heb ik elke

poging tot vertaling moeten opgeven , en deze door stippels vervangen , hetzij wegens de

volstrekt onzekere beteekenis der woorden , hetzij wegens de duisterheid van den zamen-



38 VOOREEDE.

hang of liet geheel ontbreken van een' gezonden zin. Dat dit laatste inderdaad soms plaats

vindt, indien ook niet overal, waar ik stuitte, durf ik met vertrouwen beweren. En 't heeft

ook niets bevreemdends , wanneer men bedenkt, dat de poëzij voor den hedendaagschen

Javaan weinig anders is dan een voertuig voor den zang, waarbij men den waren zin der

woorden zoo naauw niet weegt, en den logischen zamenhang gaarne opoffert aan de ver-

meende welluidendheid. Eene lang volgehoudene opeenvolging van gelijke klanken (de zoo-

genoemde Poerwakanti) schijnt voor 't inlandsch publiek meer aantrekkelijks te hebben

dan de voortreffelijkste allegorie of de levendigste zamenspraak ; en de dichter , die de gele-

genheid schoon vindt , om in zulk eene alliteratie zijn vernuft ten toon te spreiden , zal

er zich niet ligt door bedenkingen van logica van laten terughouden. Men zal er dan

ook in de B. J. verscheidene voorbeelden van aantreffen , en zij behooren meestal tot de plaat-

sen , die 't moeijelijkst te vertalen zijn , en het minst die moeite verdienen. Ook in 't slot

van lederen zang is de goede zin geheel ondergeschikt , en soms op belagchelijke wijze

opgeofferd, aan 't gebruik, om eene aanduiding van de volgende dichtmaat in 't gedicht

zelf in te vlechten. De daartoe gebezigde woorden of uitdrukkingen zijn in de vertaling

cursief gedrukt, om het verband met den naam der volgende dichtmaat te doen opmerken.

Wat ik overigens van de meening des dichters verstond of meende te verstaan, heb ik

getracht zoo getrouw weder te geven , als mij in dragelijk Hollandsch mogelijk was , zon-

der mij door de oorspronkelijke uitdrukking en woordvoeging al te streng te laten binden

,

of aan den anderen kant te veel toe te geven aan de neiging, om den smaak des lezers

te voldoen. Ik vrees evenwel , dat ik in beide opzigten , van naauwkeurigheid en sierlijkheid

,

nog meer ben te kort geschoten , dan 't verschil in taaieigen noodig maakte , en houd mij

overtuigd, dat eene meer volkomene heerschappij over onze taal overvloedige hulpmiddelen

verschaffen zou, om de vertaling aan alle eischen beter te doen beantwoorden.

De veelvuldige inmenging van onvertaalde woorden en zinsneden uit het Kw. , met de

verklaringen er tusschen, zal waarschijnlijk den lezer, die geen Javaansch kent, tot groo-

ten aanstoot zijn. Ik had dien zonder moeite kunnen vermijden, en mij zelfs veel moeite

besparen , door , naar 't voorbeeld van den vertaler O , al dat Kw. weg te laten , en alleen de

verklaringen, met de noodige aanvulling, over te nemen. Maar dit achtte ik over 't algemeen

onvereenigbaar met het doel der vertaling. Zij zou daardoor een' zeer karakteristieken , schoon

zeker niet voordeeligen, trek van 't oorspronkelijke missen , en, wat nog bedenkelijker scheen

,

dentaalbeoefenaar juist inde moeijelijkste plaatsen omtrent mijne opvatting in 't onzekere laten.

Bij de menigte eigennamen , die in de B. J. voorkomen , en de ingewikkelde betrekkingen,

die daarin tusschen personen en omstandigheden bestaan , zijn eenige voorafgaande inlich-

tingen daaromtrent onmisbaar tot regt verstand van 't gedicht. Dit voorziet zelf in die be-

hoefte niet. Het verhaal begint , zoowel in den grondtekst als in de omwerkingen , met

een tooneel, midden uit de geschiedenis der hoofdpersonen genomen, zonder eenige ophelde-

rincj omtrent hunne onderlinge betrekking of de voorafgaande gebeurtenissen. Wat zich

uit het vervolg des verbaals daaromtrent laat afleiden , is , vooral in 't Kawi , op verre na

niet voldoende , om alles wel te doen verstaan , en ook blijkbaar niet met dat doel er in
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gebragt. Al, wat de lezer daartoe noodig heeft te weten, wordt geacht, tot de alo-emeen

bekende geschiedenis te behooren ; en die onderstelling wordt eenigermate geregtvaardigd

door de overlevering, die, met behulp der toajan^-spelen, de oude mythen tot heden in

levendig aandenken bewaard heeft. De dichter der.;^. J. Kw. heeft echter, naar ''t schijnt,

op de bestendige zuiverheid en volledigheid van die overlevering te veel gerekend
, en zoo

doende zelf hare verdere verbastering in de hand gewerkt, daar zijne duisterheid tot tal-

looze misvattingen en nieuwe dwalingen aanleiding gaf. De omwerkers doen op hunne

beurt de hoofdpersonen als bekenden optreden, en zinspelen zonder toelichting op vooraf-

gaande gebeurtenissen , of laten in hunne uitlegging de dwalingen invloeijen , die zij aan

de vervalschte overlevering of aan eigene opvatting van den grondtekst ontleenden. Hier-

uit volgt, dat de prosopographie een zeer belangrijk deel moet uitmaken, niet alleen van

de uitlegging , maar ook van de kritiek der B. J. Ik heb dan ook gemeend , er niet te veel

zorg aan te kunnen besteden , en vind geene reden , om mij die te beklagen , al heeft zij

niet in alle opzigten tot zekere en volledige uitkomsten mogen leiden. Na zorgvuldig te

hebben nagegaan , wat uit de J5. J. zelve , hetzij uit den grondtekst of uit de omwerkingen

,

was af te leiden, heb ik in de Indische mythen en Javaansche overlevering de toelichting en

aanvulling van die gegevens gezocht, en daaruit het overzigt zamengesteld, dat, als eene

inleiding, onder den naam van Geschiedenis der Pandaioa's , hierachter volgt. Het onder-

werp scheen mij op zich zelf, en voor de Jav. letterkunde in 't algemeen, van genoeg be-

lang, om eene meer volledige behandeling te verdienen, dan anders voor de tegenwoordige

uitgave noodwendig vereischt werd; terwijl bovendien eene strenge afzondering van al, wat

niet dadelijk op de B.J. betrekking had, om zoo te spreken, de proportionele juistheid der

voorstelling zou benadeeld hebben. De Indische mythen heb ik, als eerste en voornaamste

bron van de kennis , die wij tot regt verstand en beoordeeling van de B. J. behoeven , tot grond-

slag genomen , en daarbij in de noten aangeteekend , wat ik uit de Jav. overlevering wist

aan te voeren. Eene tegenovergestelde inrigting, met de Javaansche mythen op den voor-

grond, en 't noodige uit de Indische in aanteekeningen bijgebragt, had welligt de weten-

schappelijke waarde van mijn opstel verhoogd, waarvan nu de hoofdinhoud inderdaad niets

anders is dan een , in ieder geval gebrekkig , compendium van zaken , die reeds tot het

domein der publieke wetenschap behooren. Maar, met het oog op het eigenlijk doel der in-

leiding en op de behoefte van de meeste beoefenaars der Jav. taal, geloof ik, dat de door mij

gekozen vorm werkelijk de voorkeur verdiende; terwijl ook uit de Jav. overlevering, in

zoover zij mij bekend is, geen zoo geregeld en wel sluitend verhaal is op te maken.

Voor de kennis der Indische mythen was ik grootendeels beperkt tot de opgaven , die in

't eerste deel van C. Lassen'S Indische Alterihumskunde , inzonderheid in hoofdstuk II en

III van het tweede boek (Vorgeschichie- en Geschichte der Pnndava) , te vinden zijn. De

strekking van dat werk brengt eene gansch andere behandeling van 't onderAverp mede,

dan voor ons doel vereischt wordt. Het laat dan ook veel daarvan in het duister; en het

overige is door den loop van des schrijvers beschouwingen zoozeer verspreid en ingewik-

keld, dat het mij veel moeite gekost heeft, om er een eenigzins zamenhangend geheel uit
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op te maken, en ik nog meermalen omtrent de volgorde en 't verband der gebeurtenissen

in twijfel bleef. Ook mogt ik niet verwarren, wat aan de Maha-barata, en wat aan an-

dere Indische bronnen ontleend was, en evenmin uit het oog verliezen, dat in de Maha-

barata zelve sommige gebeurtenissen meer dan eens en op verschillende wijzen verhaald

worden. Waar evenwel die verschillende lezingen van 't heldendicht elkander slechts aan-

vullen en niet wederspreken, heb ik ze stilzwijgend vereenigd. — Nevens deze hoofdbron heb

ik o. a. gebruik gemaakt van 't meergenoemde werk van Ward , en bepaaldelijk van zijn over-

zigt van de Maha-barata (zie boven , blz. 2 , noot 3). Dit overzigt noemt verscheidene gebeur-

tenissen op, die ik in Ls. niet vermeld vind, maar mist ook veel, wat in dezen voorkomt,

zonder dat het altijd mogelijk is , beider opgaven met zekerheid zamen te voegen. Liever

dan mij hieraan te wagen, wat ook bij de dorre opnoeming in Ward weinig belang zou

hebben opgeleverd, heb ik gemeend, mij over 't algemeen aan Ls. te moeten houden, en

daarbij slechts datgene uit Ward aan te teekenen, wat mij meest belangrijk voorkwam.

— Andere bronnen, waaraan hier en daar sommige gegevens ontleend zijn , zullen , voor zooveel

noodig , nader worden aangewezen. — Het kaartje, dat tot opheldering van de plaatselijke ver-

houdingen der Indische mythen dient, is gevolgd naar de groote en uitvoerige kaart van

Kiepert, bij het werk van Lassen behoorende,— behoudens eene enkele aanvulling, aan

dit werk zelf ontleend. (Zie Gesch. d. Pand. § 50 , noot.)

De opgaven omtrent de Javaansche overlevering zijn grootendeels geput uit de zooge-

naamde Lakoii's of Lampahan's , zijnde eene beschrijving van den inhoud der mondelijk voor-

gedragene wajang-STpelen. Buiten enkele daarvan , die in het Tijdschrift voor Ned. Indië

en in het Tijdschr. voor Ind. taal- , land- en volkenhinde zijn in 't licht gegeven , heb

ik gebruik gemaakt van eene verzameling in handschrift , afgeschreven van een MS. , dat

zich in 't bezit van wijlen den heer Gericke bevonden heeft, en bevattende, in Javaansch

prosa, onder den naam van Kagoengan dalem ringgit poerwd, d. i. 's Vorsten wajan g-spe-

len uit den ouden tijd, eene reeks van 39 tafereelen uit de geschiedenis der Panddxoas

^

van den fabelachtigen oorsprong hunner voorouders af, tot in de regering van hunne eerste

opvolgers, met voorbijgang evenwel van den ganschen oorlog, die 't onderwerp van de 5. J.

uitmaakt. Zij volgen elkander over 't algemeen in tijdsorde op, in zoover namelijk, dat

de gebeurtenissen in een' voorafgaanden Lakon beschreven , in al" de volgende als verleden

gedacht worden , — met enkele uitzonderingen evenwel, zoo als bv. in Lk. XXX en XXXIX
,

die slechts verschillende lezingen bevatten van 't huwelijk van Abimanjoe met Soendari,

hetwelk reeds in Lk. XXV verhaald is. Overigens sluiten zich de opeenvolgende Lakon''

s

ook niet naauwkeurig aan elkander, maar laten menige gaping in de geschiedenis over.

Trouwens maakt dit veertigtal slechts een klein gedeelte van de bestaande I^akon^s uit. In

de aanteekeningen van P worden er verscheidene andere aangehaald, die tot hetzelfde my-

thisch tijdperk betrekking moeten hebben; en de catalogus van Javaansche handschriften in

't bezit vanden heer Gericke vermeldde, indien ik mij wel herinner, niet minder dan hon-

derd tot honderd-vijftig LalcorCs, waaronder evenwel waarschijnlijk vele, die tot een later

tijdperk behooren, en welligt ook sommige herhalingen, In ieder geval bevat de Jav. over-
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levering voor ons onderwerp nog vele gegevens , die mij onbekend gebleven zijn.— Als eene

bijkomende bron voor die overlevering moet ik nog noemen eene stamlijst der Javaansche

en verwante vorstenhuizen in HS., door den Raden Ngabehi RaNGGa WARSiTa, en toebe-

hoorende aan den heer Winter. Zij is vervat in 19 bladen, en loopt van Adam, den alge-

meenen stamvader van goden en menschen , door de Indische heldengeslachten heen , tot op

den tegenwoordigen tijd. Voor zooveel de mythische personen aangaat, is zij waarschijnlijk

grootendeels op de B.J.y den Bahad (Jav. kronijken) en de Lakon's gegrond, maar kan

daarbij , vooral dewijl wij de laatste slechts ten deele kennen , soms tot aanvulling en ver-

gelijking dienen (1). Hetzelfde is 't geval met de verspreide opgaven in 't Jav, Woorden-

boek van Gericke en Eooeda, dat men nu en dan zal aangehaald vinden.

In 't Alphahetiich register van eigennamen enz., dat achter de vertaling volgt, is zooveel

mogelijk de juiste (Indische en Javaansche) schrijfwijze van lederen naam , en , waar het

van eenig belang scheen, de etymologische beteekenis opgegeven; voorts de bepaling of

definitie, en de voornaamste betrekkingen van verwantschap enz., de bijnamen (in uitge-

strekten zin, met inbegrip van gewone omschrijvingen, titels enz,), en de betrekkelijke

plaatsen van de B.J. of het bijwerk. Dat register is tevens dienstbaar gemaakt aan de

verklaring van uitheemsche woorden, in vertaling of aanteekeningen gebezigd, voor zoover

zij daaraan behoefte hadden.

De aanduiding der oorspronkelijke schrijfwijze van Indische en Javaansche woorden in

Europeesch karakter zal waarschijnlijk voor den kenner dier talen geene toelichting be-

hoeven, en deze is voor anderen van weinig belang. Ten overvloede zij hier slechts aan-

geteekend , dat in 't algemeen de Hollandsche uitspraak ten grondslag is genomen ; dat

j en y beide denzelfden klank aanduiden , en de laatste slechts gebezigd is , waar de eerste

dubbelzinnigheid zou veroorzaken (als in dy , ty , ter onderscheiding van de letters dj , tj ; in

T?/ , ter onderscheiding van onze vokaal ij) ; dat in Sanskritsche woorden c (vóór e en i) of g

(vóór a, o en oe) de eerste, zoogenoemde palatale, sibilant, sj de tweede of cere-

brale vertegenwoordigt, en in Jav, woorden d en t de ar, en asn^ d en t de dci en<^. Om
evenwel al die onderscheidingsteekens door 't geheele werk geregeld te herhalen, had on-

derscheidene bezwaren in , waarvan ik , buiten het gemis van een toereikend aantal geac-

centeerde drukletters , alleen dit noemen wil , dat vele van die woorden , inzonderheid ei-

gennamen, aan Javaansch, Kawi en Sanskrit gemeen zijn, en derhalve twee of drie ver-

schillende schrijfwijzen zouden vereischen, die elkander naar eisch vanden zamenhang zouden

moeten afwisselen , en waartusschen in vele gevallen de keus twijfelachtig of niet wel mo-

gelijk zijn zou. En, in zoover da bedoelde teekens alleen dienen moesten, om de oor-

spronkelijke schrijfwijze naauwkeurig te doen kennen , was die gedurige herhaling ook

overbodig, en scheen 't mij voldoende, voor lederen naam eens vooral in 't register de

noodige inlichtingen te geven. Voor 't overige heb ik in 't algemeen eene schrijf-

wijze gekozen , die zooveel mogelijk de Indische en Javaansche gezamenlijk , en in den

eenvoudigsten vorm, vertegenwoordigde, met inachtneming alleen van die teekens, welke

(l) Eene Hollandsche vertaling van deze stamlijst bevindt zich in mijn be-it.
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of tot onderscheiding van klankverwante woorden (als Hidimba en HiDiMBd, KRePA en

KRëPa) onmisbaar, of uit het oogpunt van de uitspraak ook voor den niet taalkundigen

lezer van wezenlijke beteekenis zijn. Tot de laatste reken ik de a tot aanduiding van den

eigenaardigen , naar o zweemenden klank (overeenkomende met die van de a in 't Engelsch

water, en van de o in 't Fransche or), dien de a in 't Javaansch zoo dikwijls aanneemt;

de ë voorde korte, stomme e (als in onscZe, ze), de é en è voorde lange en de scherpkorte

e [lézen , wérk). Waar de d voorkomt in woorden , die 't Javaansch met het Sanskrit of

Kawi gemeen heeft , moet zij geacht worden , voor eene gewone a (of d) te staan , om aan

te duiden, dat deze in 't Javaansch met dien gewijzigden klank wordt uitgesproken. Zij

is dan ook niet gebruikt, waar zulke woorden meer bepaaldelijk als Sanskrit of Kawi wor-

den aangehaald. In de Kawi-woorden , die in de vertaling voorkomen , als uit den grond-

tekst overgenomen, is evenwel de Javaansche d gebruikt, dewijl zij in de omwerking

voorzeker op Javaansche wijze moeten gelezen worden , en ook veelal met Javaansche

woorden vermengd zijn.— Andere onderscheidingen , die uit het oogpunt van de uitspraak

wel aanwijzing zouden verdienen (als van de geadspireerde consonanten en dei lange voka-

len in 't Sanskrit) heb ik evenwel gemeend , om de bovenbedoelde redenen in den regel

te moeten verwaarloozen.

"Wat in 't bijzonder de schrijfwijze van 't Kawi, ook in 't Register, aangaat, dient nog

te worden aangemerkt , dat die zelden afzonderlijke aanduiding behoeft. In woorden van

Indische afkomst moet over 't algemeen de Sanskritsche , en in andere de Javaansche spel-

ling tevens voor die van 't Kawi gelden, behoudens sommige eigenaardigheden, die zich

nog niet met voldoende zekerheid laten bepalen.

"Wat eindelijk omtrent het Bijvoegsel tot het Woordenioek nog op te merken valt, zal bij

dat gedeelte zelf gevoegd worden.

SoEKAKARTA, Augustus 1858.
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OP DE

VOORREDE.

Op blz. 2 , in de noot (3) , regel 2 , voor Bindoos lees Hindoos.

„ „ 6 , in de noot. Bij het hier gezegde betrekkelijk den vermoedelijken oorsprong van de te-

genwoordige Jav.-Mohammedaansche tijdrekening moet ik nog eene opmerking-voegen, die

mij niet zonder beteekenis schijnt voor de bepaling van den tijd en de wijze harer invoering.

Ware die tijdrekening op haar' tegenwoordigen voet van 't jaar 1 af geteld , of wel
,
gelijk

beweerd is , bij hare invoering naar die onderstelling ingerigt , dan zou men moeten ver-

wachten , dat het jaar 1 van die telling aan 't eerste van den thans gebruikelijken cyclus

(windoe) van acht jaren (het jaar Alip) beantwoordde , en derhalve ieder van die tijdkringen

eindigde mejt een jaartal, dat door 8 deelbaar was. Dit is echter het geval niet, want het

eindjaar van iederen windoe laat bij die deeling 2 over. Deze omstandigheid nu vindt me-

de eene volkomene verklaring in de onderstelling, dat de invoering in 't Jav. jaar 1555

heeft plaats gehad , zonder het loopende Jaartal te veranderen ; want dat jaartal , door 8

gedeeld zijnde, laat 3 over, en beantwoordt dus volgens de tegenwoordige rekening aan 't

eerste jaar van den windoe. — Mag men derhalve aannemen, dat in 't Jav. jaar 1555 een

aanvang is gemaakt met de tegenwoordige tijdrekening, met behoud van 't loopende jaartal

van de oude, Indische aera, dan moeten evenwel daarbij eenige maanden verwaarloosd

zijn , om het nieuwe Jav. jaar tegelijk met het Arabische te doen aanvangen. Het begin

van 't Ind. jaar valt in of omstreeks onze maand Maart; het nieuwe Jav. jaar 1555 moet

naar de tegenwoordige tijdrekening in Julij 1633 begonnen zijn, en wel op 8 Julij, in-

dien er sedert in de Jav. jaartelling twee tijdvereffeningen (in 1628 en 1748) hebben

plaats gehad; en met dienzelfden dag , 8 Julij 1633, begon ook Juist het Arab. jaar 1043.

Waarschijnlijk heeft men dus van dien dag af het jaar 1555, waarvan reeds eenige maan-

den verloopen waren, op nieuw begonnen te tellen. Intusschen blijft het nog onver-

klaard , hoe de Javanen , bij de overname van 't Arab. maanjaar , aan hunne tegenwoordige

wijze van tijdvereffening , afwijkende van die, welke bij de Arabieren gebruikelijk is, ge-

komen zijn. Of bestaat daaromtrent misschien ook bij de Arabieren verschil ? Het Ja-

vaansche stelsel draagt althans in de namen der acht loindoe- isiVen een duidelijk ken-

merk van Arabischen oorsprong.

Op blz. 6, r. 11, voor in een geschrift afkomstig, van lees: in een geschrift, afkomstig van.
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Op blz. 8, r. 2, bij de hescliouioingen over den vermoedelijken ouderdom van de B. J. Kw.

In de onlangs verschenen verhandeling van den heer Friederich over eenige Inscriptiëii

van Java en Sumatra (ook opgenomen in Deel XXVI van de Verhandelingen van H Bat.

Gen. V. K. en W.) , eene hoogst leerrijke bijdrage tot de oude geschiedenis van taal en

volk, vindt men o. a. , op blz. 87, vlgg., eene inscriptie , afkomstig van Zamongan (onder

Soerahaja), en gedagteekend van 't jaar 853 van Saka (= A. D. 931/2), waarvan de

taal, voor zooveel het Polynesisch gedeelte aangaat, niet merkbaar van die in onze B.J.

Kw. schijnt te verschillen. Het eenig onderscheid is , dat het Sanskrit-gehalte in de in-

scriptie buiten vergelijking veel grooter is , en ook evikolQ verhogene vormen bevat, waarvan

in de B. J. Kw. niet ligt eenig spoor is aan te wijzen. De verhouding van de taal van Soe-

lioeli en Tjeta tot die van de B. J. wordt hierdoor zeker nog te meer raadselachtig , tenzij

de ontcijfering, welke van de aldaar gevondene inscripties heeft plaats gehad, ook ten aan-

zien van het schrift zelf, nog veel gebrekkiger is , dan zij oppervlakkig schijnt ; want er is

in die taal volgens de lezing van RaNGGa WARSiTa naauwelijks eenige flaauwe schijn van

overeenkomst met bekende , hetzij Sanskr. of Polynesische , woorden te herkennen. Wat

hiervan dan ook zij , uit de nieuwe mededeelingen van den heer Friederich schijnt genoeg-

zaam te blijken, dat in de taal van onze B.J.Kio. geen bezwaar bestaat tegen de onder-

stelling, dat zij de ware tekst van A. J. 1079 is. Het verdient ook opmerking, dat het

eiland Java daarin nog, even als in de oude inscripties, door den heer F. medegedeeld,

den oorspronkelijken naam t/aiüa draagt (B. J. Kw. LH, 3 en 5, aangehaald in jSrif. aant.

bij LXIX , 4 , 4 , vlgg.) , in stede van den nieuweren naam Djawd ; en dit mag tevens

gelden als een merkwaardig voorbeeld van getrouwe bewai;ing der oorspronkelijke lezing.

Op blz. 8 , r. 6 , voor bewisten lees betwisten.

„ „ 1^ , hij do er ma, in de tweede kolom, achter een ander woord van nabijkomende be-

teekenis hij te voegen : of dat de syllabe doer bevat , als Doerjodana in 't slot van Zang LIX.

., „ 19, r. 15, voor LVII, 13, e-io, lees: LVIII, 13, e-io.

,,, „ 23 , V. 11 , voor bij mij gehad, lees: vóór mij gehad.

„ „ 24, r, 1 V. o., hij de aanhalingen nog te voegen: LXIII, 4.
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INLEIDING.

GESCHIEDENIS DER PANDAWA'S,

VOLGENS INDISCHE MYTHEN EN JAVAANSCHE OVERLEVERING.

§ 1. Het oorspronkelijk tooneel van de geschiedenis der Pandaiva's is het noordelijk gedeelte

van Vóór-Indië (^), inzonderheid de vlakte van MacZ^a-cZesa (d. i. midden land), die, van

(^) De Jav. overlevering heeft het tooneel van die geschiedenis op eigen' bodem overgebragt.

Men vindt bij Ra^fples, History of Java, I, 460-1, de onderstelde ligging van eenige epische

plaatsen op Java aangeduid, en op ]3laat 24 in een kaartje aanschouwelijk gemaakt. -45-

tina, staat daar ongeveer in 't midden van de Noordkust des eilands , ter plaatse van 't he-

dendaagsche Pehalongan; de meeste andere plaatsen in oostelijke rigting vandaar, mede aan

de Noordkust of in de noordelijke helft van 't eiland , met inbegrip van Madura ; hetgeen

wel daaraan zal toe te schrijven zijn, dat het verkeer met Indië in die streken het le-

-vendigst geweest, of althans de Indische letterkunde daar het meest of bet vroegst inheemsch

geworden is. Waarschijnlijk toch is men begonnen, met aan eenige steden, rivieren, bergen

enz., zonder in 't minst op de onderlinge ligging te letten , namen te geven , aan de hel-

dengeschiedenis ontleend , en heeft men eerst later , toen die namen gevestigd waren , en zich daar-

aan het geloof gehecht had , dat die geschiedenis op Java t' huis behoorde , tusschen de bestaande

namen andere plaatsen gezocht, waaraan men in verbeelding de nog ontbrekende namen geven

kon. Maar ook daarbij is geheel in 't blinde rondgetast; en, zoo 't al mogelijk ware, op zulk een

ongunstig terrein het oorspronkelijk tooneel eenigermate na te bootsen, in de voorstelling, door

het kaartje van Raffles vertegenwoordigd, is ook geen schijn van zoodanige poging te herkennen.
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(§ 1) den voet van 't Himalaja-gebergte af, zich zuidwaarts langs de oevers van de heilige ri-

vier Gangga (2) (Ganges) en hare takken de Jamoena en Sarajoe uitstrekt, tot waar de

laatste zich in de hoofdrivier uitstort. Iets hooger, binnen den zamenloop van de Gangga

en de Jamoena, lag Pratistana, de vroegste rijkszetel van de vorstenreeks, die onder den

naam van 't Maangeslachè bekend is. Tot deze reeks behoort Barata, wiens naam ver-

eeuwigd is door den grooten strijd tusschen zijne nakomelingen de Barata's. Een zijner

opvolgers was Koeroe , naar wien , volgens Indische gewoonte , het van hem afstammend

vorstenhuis zoowel als de door hem beheerschte volksstam, de Koeroe's of Kaurmoa's
,
ge-

noemd is; gelijk ook de landstreek Koeroe-djanggala, en de vlakte van Koeroe-ksétra ('],

die door zijne boete heilig werd. Een latere telg der Barata's, Hasti, stichtte , mede aan

de Gangga, maar nog hooger, niet ver bezuiden 't gebergte, een' nieuwen rijkszetel, naar

hem Hastina-poera of eenvoudig Ilastina , bij afwisseling ook Gadja-poera of Gadjahwaja

geheeten (*).

§ 2. Pratipa, de opvolger van Hasti, had drie zonen, Déwapi, Bahltka en Santais^oe.

Op hooge jaren gekomen, en de regering moede, wilde hij die op zijn' oudsten zoon over-

dragen, maar deze werd daartoe uit hoofde van eene huidziekte door de brahmanen ongeschikt

verklaard, en trok zich als boeteling in de bosschen terug. De tweede zoon, Bahlika,

(1) Trouwens, in hoever die voorstelling ook als eene werkelijk conventionele verdiene beschouwd te

worden , zij schijnt tocli, wat de bijzonderheden aangaat, zelfs tot opheldering der Jav. over-

levering uit de heldeneeuw weinig of geene waarde te hebben. Want die overlevering is

over 't geheel zeer arm aan aardrijkskundige begrippen, en laat de onderlinge ligging der

vei-melde plaatsen zoo geheel in het duister, dat bet evenmin noodig als mogelijk is, er eene

vaste geographische voorstelling aan te verbinden,

( *

)

Jav. Silogangga, Lk.

(
3

)

Jav. Koeroe Icsétra of Koeroe-sétra, ook vertaald : Tegal Koeroe. Het wordt

in Jav. geschriften voorgesteld als eene vlakte buiten de hoofdplaats , maar binnen 't gebied

van Astina.

(*) H asti [oï hastin) eng adja beteekenen beide olifant; po era stad; dhxoaja naam;

dus Rdstiiia-poera (of li d stina) en Ga d,ja-poe ra olifantenstad : G adj dli tv aj a

naar een' olifant- of 7iaar olifanten genoemd. In 't Jav. luiden de namen : Astina of

X7g a stino, en G adj ahw aj a , G a dj alioja o£-hoeja. Over de stichting , die volgens

Jav. mythen in een later tijdperk invalt, zie beneden, bij §6. Daarbij wordt tusschen

de namen Astina en Gadjalioja eenig onderscheid gemaakt. Het laatste is een eiland in de

rivier Silogangga, het eerste een rijk, aan de oevers van die rivier, in 't oorspronkelijk

gebied van Wirata, gelegen. In 't vervolg van de geschiedenis wordt Astina, waar het niet

het geheele rijk beteekent, steeds voorgesteld als de eigenlijke rijkszetel, Gadjalioja daarente-

gen als eene tweede hoofdplaats, het verblijf van den tijdelijk onderliggenden tak der heer-

schende familie, dus bij afwisseling van de Koruwas en van de Pandawas.
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(§ 2] ging zicli elders een eigen rijk , dat der Bahlika's, stichten ; en zoo kwam de jongste , San-

TANOE, nog bij 't leven van zijn' vader en zijne twee oudere broeders op den troon. Eene

twaalfjarige droogte trof het land als straf voor die inbreuk op de regten der eerstgeboorte.

Zij hield (volgens de Wisnoe-poerana) eerst op, toen Déwapi zich door dwaalleer-

aars, met dat oogmerk tot hem gezonden, tot kettersche begrippen verleiden liet, endaar-

door zijne regten verloor. Hij verwierf evenwel door strenge boete een eeuwig leven , en

wordt gezegd , nog heden in het dorp Kalapa , aan de noordzijde van 't Himalaja-gohergte
,

te wonen. (^)

§ 3. Santanoe verwekte bij de riviergodin Gangga een' zoon BiSMA, die in 't epos eene

crroote rol speelt , en daar voorkomt als het toonbeeld van een' wijs en regtvaardig vorst

,

een' volmaakt held, en bovenal uitstekend door wetgeleerdheid en bedrevenheid in den wa-

penhandel. Hij was de incarnatie van een' Wasoe (zeker goddelijk wezen), en als zoo-

danig tot kinderloosheid verwezen. Van zijne geboorte afbleef hij bij zijne moeder alleen,

tot hij , als jongeling , door zijn' vader aan den oever der Gangga werd aangetroffen. San-

TANOE herkende hem niet, maar nam hem niettemin naar zijne rijksstad mede, en verhief

hem tot kroonprins [joewa-radja). (^)

§ 4. Vier jaren later ontmoette Santanoe aan deJamoeiia, in 't nederig bedrijf van schuiten-

voerster, de schoone Satyawati, aangenomene dochter van den Vorst der Dasa's. TA]

werd de band , die aan 't ondergaande vorstenhuis een nieuw heldengeslacht hechtte , en de

geslachtsnamen van Barata''s en Eaurawa's deed overgaan op eene nakomelingschap, die

er door geene werkelijke afstamming aanspraak op had. Haar eigenlijke vader was Wa-
SOE, de grondvöster der magt van 't groote rijk van Magada, ten Z.-O. van Madi/a-désa,

aan den regteroever der Gangga
,
gelegen. Hij verloste de riviergodin Soektimati uit de

verliefde omarming van den bergo-od Kolahala , en ontving tot loon daarvoor de twee

kinderen , door den berggod bij haar verwekt. Den een nam hij tot veldheer , de andere

,

(5) Over den twijfelachtigen naam Pbatipa in de B.J. zie Ki\ aant. bij XVII, 3,i.

—

Saxtaxoe is in de Lh. (IV, Palasara) een Vorst van Talhanda, en wordt eerst later, door

aanhuwelijking. Vorst van Astina : zie beneden, bij §7. R.W. geeft hem een' ouderen broeder

Basoekèsti (den Indischen Wasoe? zie beneden, bij §4), Vorst van Wh-ata, en noemt als

. hunne voorouders , van onder op gerekend , BnAMANÉKa of Basoe-pati , BASOERuïa , de Godea

WiSNOE, Goeroe, Hjang Toexggal, Hjang WëXANG, lij. NoEEaSa,, lij. Noertjahju of Sa-

jid AnwaPv, den profeet Sis (d. i. Seïh), en den profeet Adam SaJioelaJi (d. i. den vriend

Gods)!

(*) In de Lk. (IV, Palasara) lieet liet, dat Saxtaxoe gehuwd was met Dèivi Djèxawi

(Skr. Dj dhnawi, een bijnaam van de rivier Gangga), die na de geboorte van BiSMu of"

DÉwa-BKaTa (Skr. déwa-wraia, d. i. den goden geivijd) in 't kraambed overleed. Het

kind bleef bij den vader: zie beneden, bij § 7.
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(§ 4) GiRiKA, tot vrouw. Uit dit huwelijk werden op fabelachtige wijze ; door tusschenkomst van

eene nimf Adrika (^), die, ten gevolge van een' vloek vanden GodBRAHMA, in de ge-

daante van een' visch in de Jamoena leefde, tweelingen geboren, een zoon en eene doch-

ter, die door de visschers aan den Vorst gebragt werden. De zoon , Matsta (d. i. visch)

{^) , werd later vorst van 't naar hem genoemde land en volk (de Matsyds of Wirata's).

Zijne zuster Satyawati, bijgenaamd Matsya-ganda (Wls.), wegens den vischreuk,

waarmede zij ter wereld kwam, werd aan den Vorst der Dasa's afgestaan (^), en ging

voor zijne dochter door. Het Avas op zijn bevel , dat zij zich als schuitenvoerster aan de

Jamoena ophield (^"J, toen zij, nog vóór de ontmoeting met Santanoe , in betrekking

kwam met den Piési (heilige, wijze) Parasara, den eigenlijken stamvader van de hel-

den der Barata-joeda. (^')

(^) Adrihd en Girihd beteekenen beide dochter van den berg. Hoe het eigenlijk tussehen

die twee naamgenooten is toegegaan, blijkt uit Ls. niet; maar de Indische mythologie bevat

te veel dergelijke onnatuurlijke voorvallen, inzonderheid ook geboorten, om er ons veel over

te verwonderen. IMisschien ging, even als bij DiSwaki en Rohinti (zie beneden, §27), de

ongeboren vrucht uit het ligchaam van Adkika in dat van Girika over. Althans heet de

eerste bij Ls. (blz. 630) uitdrukkelijk Satyawati's moeder; en Wls. zegt, in v. Matsyo-
dari, mede een bijnaam van Sattawati, dat zij dien naam voerde, omdat zij „in den

buik van een' visch gevonden" was.

(8) Jav. DoERGAXDaNJi of DoEEGuDuXa (Skr. doergandhana, stinkend)^ later Maswupati

of Mangsah-pati , Vorst van Wirata. Jfan^/ s a^ -^ aii beteekentin 't Jav, den dood tegemoet

gaande ot -trotserende ; maar 't is hier slechts eene gejavaniseerde verbastering van 't Skr. en Kw.

Mat sy a-p ati ^ Vorst van Matsya.— Zie verder beneden, bij § 6, en vgl. de noot bij §50.

C) Uit een gezegde van Ls. op blz. 628 zou men afleiden, dat hare moeder de visch

aan den Koning der Dasa's geschonken werd , en Sattawati eerst bij dezen ter wereld kwam

:

maar op blz. 606 heet het uitdrukkelijk, dat zij na hare geboorte met haar' broeder tot

den Vorst Wasoe gebragt werd; en later (blz. 631) schijnt te blijken, dat deze haar als

zijne dochter moet gekend hebben, daar hij Saxtaxoe als echtgenoot voor haar wenschte.

(»") Met welk doel, blijkt mij niet. Het natuurlijkst schijnt de onderstelling, dat het

eene soort van boete Avas, om de genezing van hare kwaal te verwerven; maar waarom

werd het dan nog na hare genezing voortgezet, zoo als uit § 7 bhjkt ? Vgl. het Jav.

verhaal in de volgende noten.

(11) In de Jav. overlevering (ook in de B. J. Kw.) is de naam van Satyawati op eene

andere vrouw, de gemalin van Salja, overgegaan: zie beneden, bij §11. De Ind. Satta-

wati heet in de Jav. mythen Doergandixi of Doergudixi (Skr. doergandhint, d. i. kwa-

lijk riekende) , dochter van BASOEKëTi (volgens R.W. van SOEKÉswuEa, , den zoon van Ba-

SOEKKSTI), Vorst van Wirata (derhalve volgens E.W. eene achternicht van San-tan'Oe, met

wien zij in regte lijn van Basoe-patï afstamt). Zij was uitnemend schoon, maar leed
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5. Paeasaka -was de zoon van den Eesi Saktri, en kleinzoon van Wasista, mede een

resi, die in de oudere m3'tlien als poerohita of lijfpriester van de vorsten van Ajodya,

en later van Sangwakana , den vader van Koeroe , eene aanzienlijke plaats bekleedt.

Saktri, de oudste van zijne honderd zonen, op zekeren dag door den Yorst Kalmasa-
PADA van Ajochja beleedigd, vervloekte liem , om als menscheneter rond te dolen. Later

werd Saktri zelf het slagtoffer van dien vloek, daar Kalmasapada hem met al zijne

broeders verslond. AVasista, door 't verlies van zijne zonen tot wanhoop gebragt, beproefde

vergeefs allerlei middelen, om zich het leven te benemen , tot AnRëSYANTi , de zwangere we-

duwe van Saktri , vóór hem verscheen , en hij 't kind in haar' schoot de Wéda's hoorde

mompelen. Verrukt over dien godvruchtigen aanleg, besloot hij nu te blijven leven voor

't onderwijs van zijn' kleinzoon, die den naam van Parasara ontving. [^'^)

6. Deze verwierf zich een' grooten naam in de sterrekunde, en wordt voor den schrijver

van een der oude leerboeken van die wetenschap gehouden. Voor ons is echter van meer

beteekenis zijne ontmoeting met Satyawati, die hij, bij gelegenheid van eene bedevaart,

in de uitoefening van haar bedrijf op de Jamoena aantrof. Zijne wondermagt verander-

de haar' aangeboren vischreuk in den liefelijksten geur , waarom zij sedert ook GaNDATVA-

Ti, de welriekende, genoemd werd. Zij beloonde hem met hare gunst, en bragt op een

eiland in de rivier een' zoon ter wereld, die, terstond volwassen, de namen ontving van

KröSNa Dwaipajana Wjasa, maar meestal eenvoudig "Wjasa genoemd wordt. De eerste

naam (krësjna, zwart) wordt gezegd op zijne kleur betrekking te hebben; de tweede

(dwaipajana) zinspeelt op zijne geboorteplaats (dwipa, eiland); den derden (wjasa,

rangscJiilcking) regtvaardigde hij eerst later als rangschikker der Wéda's en dichter van de

(11) aan eene walgelijke uitwaseming, en moest, om daarvan genezen te worden, volgens god-

delijke ingeving, onder den naam van Bok Lara Amis (Jv. amis^ stinkend), het veer op

de rivier Silogcmgga waarnemen. Zij verliet heimelijk liaars vaders liof, om die godspraak

te volgen [Lk. IV, Pulasara). Van hare geboorte en de oorzaak van haar' reuk vind ik in

de Jav. mythen niets vermeld. Zie verder de volgende noten.

(12) Ls.; Fkiedekich, Verslag van 't eiland Bali (in de Verhandelingen van 't Bat. Genoot-

sch, V. K. en W., Deel XXII), blz. 16.— Parasara heet in 't Jav. PiiLaSaRu of PoELuSaKi",

de zoon van Sakei en PoEDjtïwATi of Sakti. Zijne verdere voorouders zijn, van onder

op genoemd, volgens de Lk.: Sakoetrëm of SAPOEïRëM, KANOEMajuSa, , ParikSn'AX, Bra-

MaNa , de zoon van den God BRaMa
,
gehuwd met Sri Oexox , de dochter van Wisxce. In

den Bahad en in E. W. wordt die reeks aldus opgenoemd: Sakei, SAicOETRëM (R. W. Satroeküm),

JlASOEJIAXaSa (E. W. KAXIaSa of MAXOEMAJaSa) , PAEIKëN-AX, TeITEOESTu, BEA:Ma.N-a-RaDJa

(Baiad: Bramani), BEaMa; in Eafples, I, 429, op gezag van een Jav. werk, dat hij Kanda

of Pepakem noemt, weder anders, namelijk: Sakei, SxVPOexeèji, SOEXaPa, PARiKëXa, Tei-

TROESTa, LlAXOEMA-NJiRa (of-XaSa), BaSWARAT, Bg.tWU BaSOEKI.
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(§ 6) Maha-barata. Terstond na zijne geboorte trok hij met zijn' vader voort, maar liet aan

zijne moeder de belofte, om tot haar te komen, zoo dikwijls zij in gedachte zijne hulp

zou inroepen. (' ^)

(i3j Pe geboorte van WjASi (Kw. Bjasa of KEëSN^A Déwajai^a; Jv. Asiasa of BjaSa;

R, "VV. KEësXi'i DiPajttXa.), en wat daarmee iu betrekking staat, w^ordt in de Lk. {IV, Pdld-

sdrd) aldus beschreven. PaLaSaRn leefde als kluizenaar op den berg Betahoe, om van de

goden eene widddari tot gemalin te verwerven. Die gunst was hem evenwel door 't nood-

lot ontzegd, en de prinses van Wirutd tot zijne echtgenoote bestemd. Om die verbindtenis

te bewerken, dalen Batdrd Goekoe en NARaOa, in de gedaante van een paar kleine vo-

gels, op de priestermuts van den boeteling neder, en kwellen hem zoolang, tot hij eene

spies opneemt, om hen te doeden. Zij vliegen heen en terug, en lokken hem al verder en

verder, tot aan den oever van de rivier Siloganggd, waar Lcird Amis zich ophoudt (zie bo-

ven, noot 10). PaLaSaEa laat zich door haar over de rivier zetten, om de vogels te vervolgen. Het

vaartuig, door den stroom meegesleept, gaat te gronde; maar PaLaSana redt zich met L.

Amis op een' steen, zoo groot als een olifant, waaraan hij daarom den naam geeft van

Gadjahojd. Inmiddels heeft hare schoonheid hem zijn oogmerk doen vergeten. Hij geneest

haar van de afschuwelijke kwaal, door inwrijving met een mengsel van gestampten kur-

kuma-wortel (Jav. koe?iir ) met kalk , en ontvangt hare hand tot loon. Hij herschept daarop

door zijne wondermagt de naburige Avoeste streek in eene stad, die den naam A^an Astind

ontvangt, en waar hij zich als vorst met Doeegaxmxi vestigt.— Ten gevolge van de ont-

moeting op de rivier waren, op wonderdadige wijze, uit de verongelukte schuit twee kna-

pen geboren , die, later te Astind gekomen , om aan 't nieuwe hof eene dienst te zoeken

,

door PaLaSaEa als zonen erkend werden, en de namen van KÉNTjaKa en EOEPaKÉNTja

ontvingen (zie beneden, bij §52). Later kwamen zich nog een zoon eneene dochter aan-

dienen, de een uit een' visch, de andere uit eene kreeft geboren, welke de in 't water

geAvorpene onreinheid van Doeegandini's ligchaam hadden verslonden. Hier schijnt zich dus

een spoor van de mythe, die oorspronkelijk op hare eigene geboorte betrekking had , in die

van hare kinderen te openbaren.— De zoon van den visch ontving den naam van RaDJaMaLa

(Skr. 7- d dj a -malla , worstelaar in dienst van den Vorst, Wls.;— zie beneden, bij § 52) , de

dochter van de kreeft dien van RëKataAVATi (van rekdtd, Skr. har ha la, kreeft).— Se-

dert de verdvdjning van Doeegandini uit Wirdtd was haar broeder DoEEGANDaNa overal

rondgegaan, om haar te zoeken. Op dien togt komt hij eindelijk, nog binnen de landpa-

len van Wirdtd , aan den nieuw gebouAvden Kraton , van welks bestaan hij geene kennis droeg.

Hij ziet daarin eene openlijke versmading A^an zijns vaders gezag, en besluit terstond, dien

hoon te wreken. Hij dringt den Kraton binnen , maakt amoh , overwint de tegen hem af-

gezondene zonen van Pdldsurd, en Avordt eindelijk met dezen zelf handgemeen , als Doer-

GAKDiKi tusschen beiden komt, en een einde aan 't gevecht maakt, door haar' broeder en haar'

echtgenoot aan elkander bekend te maken. Pai.aSaEa geeft zijne dochter RëicaTaAVATi aan
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§ 7. Na deze ontmoeting bleef Satyawati aan de rivier haar bedrijf voortzetten, tot San-

tAnoe, de Vorst van Hasiina, haar aantrof en liefde voor haar opvatte. Hij vroeo- haar

aan haar' onderstelden vader ten huwelijk, die als voorwaarde eischte, dat de zoon van

Satyawati Santanoe's opvolger worden zou. Hiertoe kon Santanoe niet besluiten

,

en keerde mistroostig naar huis, beducht voor 't uitsterven van zijn geslacht ("*). Dat

gevaar werd echter door tusschenkomst van zijn' zoon Bisma voorloopig afgewend. Deze

begaf zich naar den Vorst der Dasa's , vernam van hem de ware afkomst van Satya-

wati , en dat haar vader hem dikwijls Santanoe als een' Avaardig schoonzoon had aanbe-

volen; verklaarde daarop, dat hij voor zich reeds vroeger van de opvolging had afge-

zien , en nu voortaan als hrahmatjari (door gelofte tot kuischheid verpligt) leven wilde , be-

loofde, dat Satyawati's zoon Vorst van Hasiina worden zou, en bragt haar als gemalin

tot zijn' vader ('^).— Uit dit huwelijk werden twee zonen geboren, Tjitranggada en

Witjitrawirja (1").

§ S. Na den dood van Santanoe werd Tjitranggada, schoon nog een kind, door Bisma

tot koning gewijd. Later maakte hij zich als veroveraar geducht , tastte , na alle vorsten

te hebben overwonnen, zelfs de goden en daemonen aan, en werd na driejarigen strijd

door een gandarba (soort van halfgod) , die mede Tjitranggada heette
,
gedood.

/i^) DoEEGAXDaNu ten huwelijk, die daarbij tevens den naam ontvangt van MASWaPaTi of Mang-

SAH-PATi (zie boven, bij §4).—Na deze ontmoeting bragt Doeegaxdini een' zoon ter wereld,

die AsiaSit genoemd w^erd. PaLHSaRa, keerde met hem naar den berg RetaJioe terug, na zijne

vrouw, met haar' broeder en de aangenomene kinderen, naar Wirata te hebben terugge-

zonden, met vergunning, om een ander huwelijk aan te gaan. Het rijk van Astina werd

haar in eigendom afgestaan, onder voorbehoud, dat, indien het later noodig mogt worden,

AbiuSu terug zou komen, om er het bewind te voeren.

(1*) Ls. schrijft die weigering aan minachting toe, dewijl ddsa ook de naam is van een'

dienstbaren stand, uit de vermenging van twee onreine kasten gesproten. Misschien heeft

die uitlegging haar' grond in de bewoordingen van 't Indisch verhaal : anders komt het op-

pervlakkig meer natuurlijk voor, te ondersteilen, dat Santanoe zijn' voorzoon Bisma, dien

hij reeds tot kroonprins verheven had , niet voor een' jongere wilde achterstellen, 't Schijnt

ook wel wat sterk, dat Santanoe nog liever zijn geslacht Avilde laten uitsterven, dan zich

door een' kleinzoon van den Koning der DascCs te zien opvolgen.

(1^) Volgens 't Jav. verhaal [Lh. IV, Pulusara) werd na den terugkeer van Doergandini

aan 't hof van Wirata een sajemhara of wedstrijd om hare hand afgekondigd. Santanoe

verscheen daar met den jonggeboren' BiSMu , om dezen , in plaats van de overledene moeder

(zie boven, bij §3), eene zoogster te bezorgen. Hij werd door Doergandini tot echtgenoot

gekozen, en door haar' vader tot Vorst van Astina verheven.

(i«) In de Lh. heeten zij TjitruGhDh of -GOna (R. W. -GOTa), en TjiTRa-sÉxa, waarbij

R. W. nog eene dochter Bandondari opnoemt.
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§ 9. Zijn broeclei' Witjitra-WIR.ta. volgde hem op. Om hem eene gemalin te bezorgen

,

begaf BiSMA zicli naar het land Zasi, waar de drie dochters van den Vorst , Amba, Ambika

of Kausalja , en Ambalika , zich openlijk een' echtgenoot zouden kiezen. Hij overwon

alle mededingers, en voerde alle drie de prinsessen met geweld weg. De oudste liet hij

echter op hare bede weder vrij , en bragt de twee andere naar Hastina. De Vorst nam

haar tot vrouwen, maar stierf na zeven jaren kinderloos, aan de tering, een gevolg van

zijne uitspattingen i}"^)-

§ 10. Nu bleef Bisma alleen over als vertegenwoordiger van 't geslacht der Koeroe's ^ het-

welk dus , wegens zijne kinderloosheid , onvermijdelijk zou zijn uitgestorven zonder de hulp

van "Wjasa, dien zijne moeder door de kracht van haar' wensch tot zich riep, en wien

zij, in overleg met BiSMA , opdroeg, om zijn' overleden stiefbroeder nakomelingschap te

verwekken ('"}• Het strenge kluizenaarsleven had echter, naar 't schijnt, op zijn uiter-

1") De Jav. overlevering {Lk. V, Wahnoeha en Arimoeha] laat de twee prinsen door liun'

vader overleven, en verhaalt van lieu het volgende. Door Saxiaxoe aangespoord,

om zicli in 't huwelijk te begeven, toonden zij zich. bezwaard, om hun' ouderen

broeder BiSMa, , die te Talkandd in eenzaamheid leefde , daarin voorbij te gaan.

Deze werd daarop ontboden, en liet zich bewegen, om voor zich en zijne broeders

te dingen naar de hand van de drie prinsessen van Widarha, AMBaLiKa, AmbhLIki

en AMBa,HiNi, dochters vanden Vorst Kaséxdru, (Skr. Kdqindra, Vorst van Kasil). Deze

had nog twee zonen, Wahmoekh en Arimoekh, die verklaard hadden, dat, wie hunne zus-

ters ten huwelijk begeerde, vooraf henzelven overwinnen moest. Bisiia kwam te Widarba

^

doodde de twee reuzen, en keerde met de drie prinsessen naar Astind terug, waar hij zelf

met AiiBiiLiKu, TjiRu-GuDa met Ambuliki en TjiïEa-sÉN'a met AMBaHixi verbonden werd.

Hij keerde vervolgens naar zijne plaats van afzondering terug, en verschijnt in de volgen-

de Lh. niet weder op het tooneel. TjiTHaGaOa en TjiTKu-sÉxa, werden door hun' vader

tot Praboe Anom (jonge vorsten, kroonprinsen) verheven, en 't gebied van Astind tusschen

hen verdeeld. Maar Batdrd Goeroe , vertoornd over die inbreuk op de regten van Aniasa,

,

liet de zielen der beide prinsen weghalen en in de Kawah (het vagevuur of de hel) werpen.

1 '
s

j
Die voorstelling van 't verwekken van kinderen voor een' ander heeft haar' grond

in aloude Indische begrippen en gebruiken. De zaligheid der afgestorvenen werd namelijk groo-

tendeels afhankelijk geacht van de offers, die door de mannelijke nakomelingschap voor de zie-

len van ouders en voorouders moesten gebragt worden. Die strenge eisch gaf evenwel aan-

leiding tot vele verzachtende afwijkingen, om hen, wien 't voorregt ontzegd was, vaneen'

zoon of kleinzoon na te laten, te ontheffen van de vreeselijke gevolgen, die hij daarvan

anders in 't volgend leven te wachten had. Zoo werd aan een' bloedverwant of zelfs aan

een' vreemde opgedragen, om den kinderlooze een' zoon te verwekken; en de jongere broe-

der nam de weduwe van den ouderen broeder tot zich, om hem dezelfde dienst te bewij-

zen. In latere tijden geraakte dit evenwel in onbruik. Zie VoN BOHLEN , II , 14-2 ; Me-

nu s VerordJiungen , IX , 50, vlgg , en blz. 463 , vlgg.
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(§10) lijk voorkomen niet voordeelig gewerkt. Althans bij zijne ontmoeting met Ambika of

Kausalja sloot deze met schrik voor zijn vervaarlijk uitzigt de oogen, ten gevolo-e waarvan

haar zoon DRëTA-EASTRA blind geboren werd. Ook Ambalika verbleekte bij 't naderen van

Wjasa , en baarde dien ten gevolge een' blanken zoon , die Pandoe (d. i. wit) genaamd

werd, Kausalja , door hare schoonmoeder aangespoord , om zich andermaal met Wjasa te

verbinden, maakte er zich af, door hem in hare plaats eene verkleede slavin te zenden , die

moeder werd van Wjasa's derden zoon Widoera (*^). Deze was de incarnatie van Dak-

ma , den God der geregtigheid , die door den vloek van een' brahmaan veroordeeld was , om
als mensch uit eene vrouw van de laagste kaste geboren te worden.— WjaSa keerde ver-

volgens in zijne afzondering terug, maar verscheen later bij herhaling aan zijne nakome-

lingen , wanneer zij raad of troost behoefden.

§ 11. DRëïA-RASTRA werd wegens zijne blindheid ongeschikt geacht voor de vorstelijke waar-

digheid, die dus aan zijn' broeder Pandoe ten deel viel. Het werkelijk rijksbewind bleef

echter vooreerst in handen van Bisma, die tevens de opvoeding van de drie prinsen met zorg

ter harte nam. Zij werden in alle kunsten en wetenschappen onderwezen , waarbij DrSta-

RASTRA zich door ligchaamskracht , Pandoe door bekwaamheid in 't boogschieten (of in 't

algemeen in den wapenhandel), Widoera door wetgeleerdheid onderscheidde. Door Bis-

ma werd ook in tijds gezorgd voor de instandhouding van 't geslacht. Aan Drcta-raStea

gaf hij Gandari, de dochter van Soebala, den Vorst van Gandara, tot vrouw. Pan-

doe werd tot echtgenoot verkozen door PrSta of Koenti , de aangenomene dochter van

Koenti-bodja , Vorst van een' volksstam van denzelfden naam (de Koenti-bodja's, be-

hoorende tot de Bodja's) , aan wien zij door haar' waren vader Soera , den Vorst der Ja-

dawa's, was afgestaan. Vóór haar huwelijk met Pandoe had zij reeds als maagd, door

den wonderdadigen invloed van den Zonnegod, een' zoon gebaard, die Karna heette: zie

beneden, § 18.— Door Bisma's tusschenkomst verwierf Pandoe nevens haar eene tweede

(**) Ls. ;

—

Wls. noemt omgekeerd Ambalika demoeder van DKëTA-KASïKA , en Ambika van

Pandoe; volgens Bopp was Ambika of Kausalja hun beider moeder, en was het Amba-

lika, die uit afkeer van Wjasa 't bedoelde bedrog te baat nam.— Het Jav. verhaal {Lh.

V, Wahmoekd en Arimoehd) heeft voor § 10 het volgende. Sanxanoe , door den dood van

zijne twee zonen tot inkeer gebragt, deed ABiaSiS, ontbieden, en gaf hem, met de twee

weduwen, die zich reeds in zwangeren staat bevonden, tevens de regering over. Hij zelf keerde

naar Talkdndd terug, maar liet zijne vrouw Doeegandini te Astind achter. AjBiaSa verbond

zich met de twee prinsessen, zonder hare bevalling af te wachten, welke dien ten gevolge
o "o

een' min gunstigen keer nam. AMBHLiKa baarde den blinden DëSTaEaTa, en Ambuhini

tweelingzonen, den een, Pandoe DÉwa,-NaT^ (of eenvoudig Pandoe), meteen scheef hoofd,

den ander, Ja,Ma WiDOEKa (of WiDOEKa) , kreupel.— Volgens E. W. was DëSTaRaXa de zoon

van AMBaLiKa, Pandoe van Ambuliki;— de moeder van WiDOEKa noemt hy met.
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(§11) vrouw, Madki, de zuster van Salja, Vorst van Madraha, die haar, volgens 't gebruik

van dat land, aan Bisma verkocht.— Widoera moest zich met eene vrouw uit de dienst-

bare klasse vergenoegen (*°).

(*") De Jav. overlevering [Lk. VI, Narasoma) stelt Koexti als de eigene dochter van

KoENTi-BODja, voor, die, ook als Vorst van J/acZoera en vader van BASOE-DÉwa, geheel voor

den Indischen Soera in de plaats treedt. Buitendien worden hem nog twee zonen, Aeju

Praboe en OEGRa-sÉxa, toegeschreven.— Koesti had vóór haar huwelijk van zekeren pan-

dita DoERWaSa. de voorzegging ontvangen , dat zij van haar' echtganoot geene kinderen heb-

ben, maar niettemin de moeder van vorsten worden zou. Tevens had hij haar een toover-

gebed medegedeeld, om zonder bijslaap moeder te worden, en nog een ander, den adji doepa

pepanggü, waarmede zij hem steeds tot zich roepen kon. Het eerste mogt zij evenwel, zoo-

lang zij ongehuwd was, niet dan in zijn bijzijn opzeggen. Door overtreding van dat verbod

werd zij zwanger, en deed den panditd tot zich komen, om haar uit de verlegenheid te

redden. Op zijne aanwijzing kwam het kind uit haar oor ter wereld , en kreeg daarom van

hem den naam van Karxu , d. i. oor [Lh. XV, Alap-alapan Soertihanti). DoERWaSa nam het

met zich , en leide het te vondeling in het bosch van Feta Pralaja , met een geschrift , dat

den knaap deed kennen als een' zoon van den Zonnegod :— op wat grond , blijkt uit het

verhaal niet. De jonge KARXa, werd daar gevonden door den Vorst van dat gewest, RADÉja

(een naam, die eigenlijk Karxu, zelf toekomt: zie beneden, § 18), wiens kinderlooze vrouw

den vondeling met vreugde tot zich nam.— Voor Koexti werd intusschen door haar' vader

een sajembara afgekondigd, waarbij hare keus viel op NaRaSOMa, den prins van Mandraka

(Ind. 31d dra ka), later meer bekend onder den naam van SALja. Deze had, om een op-

gedrongen huwelijk te ontgaan, het hof van zijn' vader MA>fDKa-PA'ri (R.W. ; Lk. Mandrat-

PATi: beiden verbasteringen van 't Ind. Madra-pati, Vorst der Madra's) heimelijk ver-

laten, en ontmoette op weg den Bagawan Bagaspati, een' reus, die op den berg -4r^a Belah

als kluizenaar leefde , en door zijne dochter PoEDJaWATi was uitgezonden , om den Prins van

Mandraka , die haar in den droom verschenen was , voor haar op te zoeken. NitKaSOMa

wordt door den reus, ondanks zijn' wederstand, gevankelijk weggevoerd, en met PoEDJaWATi

vereenigd. Na eenige dagen verklaart hij aan zijne vrouw, dat hij geen' reus tot schoon-

vader hebben wil; dat zij hem dus toestaan moet, haar' vader te dooden, in welk geval

hij belooft, dat zij voor altijd zijne eenige echtgenoot blijven zal. PoEDJaWATi brengt dit

aan haar' vader over , die zich terstond bereid toont , om voor haar te sterven. Hij ver-

andert haar' naam in SATXaWATi (of SbXjaWATi), dien van NaRaSOMa in Saljm,, en laat

zich daarna gewillig door hem ter dood brengen. Reeds doodelijk getroffen , wordt hij evenwel

verhinderd te sterven door het tooverformulier Tjanda-lirawa, dat hij niet in 't graf mag

meevoeren. Hij deelt het dus aan SaljjÏ mede, en geeft daarna terstond den geest.

Maar weldra doet zich zijne stem uit den hemel hooren, en voorspelt, dat eenmaal in de

Brdta-joedd de moord zal gewroken worden door een' vorst met vier broeders , die 't hoofdhaar in
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§ 12. Reeds dertien dagen na zijn tweede huwelijk trok Pandoe ten oorloo- uit, maakte een

aantal vorsten schatpligtig, en keerde met rijken buit naar Hastina teruo-, waar drSta-

RASTRA uit de veroverde schatten honderden paarden-offers verrigtte.— Naeenio-e rust ver-

liet Pandoe de hoofdstad op nieuw, om zich in de bosschen met de jagt te vermaken.

Hij had daarbij het ongeluk, een' brahmaan te dooden, die in de bedriegelijke gedaante van

(*•) het kapsel geloeng haTcslingan draagt, en met het geschrift Kalimosada gewapend is. (Vgl. Kr. aant.

bij XLVII, 33,3.) SALja, keert met Saty^wati naar zija' vader terug, en tracht hare af-

komst door leugens verborgen te houden. De waarheid komt evenwel aan den dag , en

SALJa,, door zijn' vertoornden vader verbannen, ontvlugt andermaal de hofplaats , met zijne

jongere zuster M.vdrik , die hem vruchteloos tot terugkeer tracht te bewegen. Zijne vrouw

had hij te Mandraka moeten achterlaten; en 't was om vergoeding voor haar gemis te zoe-

ken, dat hij den sajembdrd van Koexti ging bijwonen. Hij won hare hand, maar wilde

zich vóór de voltrekking van 't huwelijk in de rivier Silogdnggd gaan baden, en werd

daarheen door OegrI-séx;?, vergezeld. Bij de rivier ontmoette hij den jongen Pan-

dde, die met zijn' vader Aei^Sa, op weg was, om mede naar de hand van Koexti te

dingen. SaljI daagt hem ten strijde, en brengt door middel van zijn tooverformulier Tjan-

da-birawa een heir van monsters te voorschijn, die Pandde aanvankelijk doen wijken,

maar welke hij vervolgens overwint, door hen, op raad van zijn' vader, zonder tegenweer

rustig af te wachten. (Vgl. B.J. LIII, 6— 15.) Ten laatste wordt Salju genoodzaakt, zijne

regten op Kdenti, als ook zijne zuster Ma.drin , aan Pandde af te staan, en zendt OeGRa-

sÉNa met hem naar Mandrdkd, om van 't gebeurde berigt te geven. Op zijne verklaring

wordt KoENïi aan Asitisa, overgegeven, om te Astind met een' van zijne zonen te worden

verbonden. Op den terugtogt komen zij een' nieuwen mededinger tegen, namelijk den

Prins GöNDaRa of ANGGëNDa,Ra, zoon van TiSTaWa , den Vorst van Pldsci Djenar. Ook hij

begaf zich, met zijne zuster Göndari of Anggöndari en zijn' jongeren broeder SSnkoeni

(of Sakdeni), naar Madoerd, om den sajembdrd bij te wonen. Hij eischte van Pandde de

overgave der prinses , maar werd zelf door hem gedood , zijne zuster mede naar Astina ge-

voerd , en SëNKDENi alleen naar huis gezonden. De laatste verschijnt in 't vervolg als

patik van DdSTiiRaTa en zijne zonen, en ijverig deelgenoot van alle aanslagen tegen de Pandawa's.—
Te Astind teruggekomen, gaf ABiaSa aan DösTaR^Ta, de keus tusschen de drie prinsessen.

Maar Pandde had dit voorzien, en intijds gezorgd, dat zijn blinde broeder, alleen op

reuk en gevoel afgaande, Göndari kiezen moest, die hem zelf het minst bekoorde. Hij

had haar tot dat einde met fijne en welriekende stoffen doen inwrijven , en voor de twee

overigen een ruw en onaangenaam smeersel doen gebruiken. De list gelukte, en Pandde mogt

KoENTi en Madrin beiden voor zich behouden. De laatste wilde zich evenwel niet aan

hem overgeven, alvorens de koe Andini (Ind. Nandini), het voertuig van Batara Goeroe,

te hebben bereden {Lh. VI, Ndrusomd). Pandde steeg zelf ten hemel, kreeg de koe te

leen , en reed daarop met Madrin driemaal de panddpd van zijne woning rond ; waarna
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(§12) een' gazellenbok aan 't paren was, en werd door hem vervloekt, om op zijne beurt in de

echtelijke omarming te sterven. Om zijn onwillekeurig vergrijp te boeten , besloot hij nu

,

zijne dagen in afzondering te eindigen, droeg de regering aan ÜRëTA-KASTKA over, en

begaf zich met zijne twee vrouAven in de bosschen op den berg Sata-srengga , waar hij

voortaan als kluizenaar leefde (^^j.

§ 13. Het was daar, dat de vijf Pandawas, d. i. zonen van Pandoe
, geboren werden

,

aan wie echter nevens hem verschillende goddelijke vaders worden toegeschreven. Koen-

Ti bezat namelijk een' mantra (tooverspreuk), haar door den Zonnegod medegedeeld,

waardoor zij naar verkiezing eiken god kon tot zich roepen. Zoo werd Darma, de God

der geregtigheid , de eigenlijke vader van Joedistira , den oudsten der Pandaioas ; de twee-

de, Bima, was de zoon van Bajoe, den God des winds; de derde, Ardjoena, van

Indra, den Koning der goden.— Madri, aan wie Koenti, op verzoek van Pandoe, haar'

mantra meedeelde, werd bij de AsioVs, tweelingbroeders en artsen des hemels, moeder

van de twee jongste Pandawas, mede tweelingen , Nakoela en Sahadéwa genaamd (2 2).

(2ö) Madrin' de gelofte aflegde, wanneer hij kwam te sterven, hem terstond in den dood te

volgen. [Lh. VII, Bima Boenhoes.)— Tot hiertoe verschijnt AbiuSh nog als werkelijk regerend

"Vorst van Astina. In 't vervolg vinden wij hem als Bagawan aan 't hof van_ Pa>tdoe ,

die hem in de regering is opgevolgd.

(2 1) Den Ind. Sata-srengga (qata-grengga, d. i. de honderdtoppige) herkent men in den

berg Saptd-renggd (d. i. de zeven sieraden) der Jav. mythen : de gewone plaats van afzonde-

ring en tevens de begraafplaats van 't voorgeslacht der PanddwcCs. Ook Pandoe werd

daar begraven, schoon hij volgens de Uc. tot aan zijn' dood te Asiind bleef: zie beneden

bij §15.

(2 2) Eveii als zoo vele andere personen van deze geschiedenis dragen ook de PanddwcCs

in de Uz. aanvankelijk bijzondere namen, PoENTa of Poentu-déwh , BRaTa-sÉNa, DjAXaKa,

Pinten en Tangsèn, waarvoor eerst op hun' lateren leeftijd langzamerhand de bovengenoemde,

meer klassieke , namen in de plaats treden , met een aantal bijnamen afgewisseld. Van de

geboorte der drie oudste PanddwcCs vind ik niets vermeld, dan alleen, dat BRaTa-sÉNa (BiMa)

, met een' helm (? hoenkoes) ter wereld kwam, waarvan geen ijzeren werktuig hem bevrijden

kon. Hij werd daarom in de vlakte van 6^awcZamcrjï nedergelegd , en aanvankelijk Si Boenkoes

of BiMa. Boenkoes genoemd. Zijne broeders waren denkelijk volwassen geboren , of door 't

gewone groeimiddel der Jav. mythen [toja ge' gé, d. i. bespoedigend water) terstond na de

geboorte tot vollen wasdom gebragt. Althans DjANaKa verwierf door gebeden en boete de

hulp der goden, om zijn' ouderen broeder, die nog hulpeloos nederlag, van den helm te

verlossen. De olifant GAcjAH-sÉNa , een zoon van Batdrd Goeroe, daalde neder, en ver-

brak den helm met voeten en slagtanden ; JDèwi OEMa (de gemalin van Goeroe , G.R.) bragt

den jonggeborene een kleed, en NARaDa gaf hem den naam BRaTa-SÉNa {brdtd naar de

doorgestane boete , sénd naar den olifant) , benevens de noodige inlichtingen omtrent zijne
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§ 14. Ongeveer gelijktijdig met de Pandawa's werden te Hastina hunne latere tegenstanders

I

(2 2) familie.— Uit den achtergelaten' helm werd DjajaDRaTa of TiRTa-xaTa geboren, die door

Sampaxi (elders Sapwani) of WiDjawASTRa, den "Vorst van Bmid Kling, als zoon werd

aangenomen.— "Wat de twee jongste Fanddwa's aangaat , vind ik omtrent hunne geboorte

alleen vermeld , dat hunne moeder Madrix het toovermiddel Adji Foentd van Koenti leende

,

en daardoor zwanger werd van tweelingen. [Lk. VII, Bimd JBoenJcoes.) Deze zonen van

Madrix blijven op den duur tot eene zeer ondergeschikte rol beperkt. Zelfs in de B. J. (LIX, 13)

worden zij nog als zeer jong voorgesteld. Over 't geheel zijn zij niet veel meer dan figu-

ranten, en staan steeds geheel in de schaduw bij de drie oudere broeders. Deze vertoo-

nen reeds in de IjIc. doorgaans dezelfde karakters , die hen in de B. J. onderscheiden.

JoEDiSTiRa is een toonbeeld van vroomheid en goedhartigheid , maar drijft die deugden soms

tot een onverstandig uiterste , dat de billijke verontwaardiging van zijne medestanders opwekt

,

ofschoon hij anders in persoonlijke dapperheid voor niemand onderdoet. Biiia is een ware

wildeman , een halve loetd , wiens ontzettende ligchaamskracht alleen voldoende is, om aan zijne

broeders het overwigt boven de honderd Kordwa's te verzekeren. Hij is als de regterarm,

ja niet zelden in letterlijken zin de drager van zijn geslacht. Bij hunne gezamenlijke

togten neemt hij dikwijls den een in zijne haarspeld , den ander in zijne borstkuil , de twee

jongsten ter wederzijde in de plooijen van zijn' gordel , en voert hen zoo overal onzigt-

baar met zich. Zoo- varen zij ook ten hemel, nadat hunne aardsche loopbaan volbragt is.

Die reuzenkracht is gepaard met eene ontembare ruwheid van inborst en manieren, die er

hare eer in schijnt te stellen, om alles te verachten, wat anderen ontzien. Hij drijft in

de B. J. meêdoogenloos den spot met JoEDiSTiRa's gewetensbezwaren en ARJDOEXa's teêr-

hartigheid (XXXI, 24—5, LUI, 21

—

2), en ziet met weerzin zijn' strijdlust belemmerd, als

vijanden en vrienden zich weenend rondom hun' stervenden leeraar verzamelen (XVII, 7—9).

In de Lh. drukt zich dat karakter eigenaardig uit in 't grove NgoJco , dat zijne bestendige

en onvermengde taal uitmaakt , onversckillig tot wien zijne rede gerigt zij. Om hem uit

den slaap te wekken , is 't niet genoeg , hem met een mes te steken , of een' steen op zijne

enkels tot gruis te werpen : men moet een eind bamboe met de losgestooten vezelen tusschen

't haar van zijn' toon vastwoelen, en daarmee een' krachtigen loop nemen. Om zijne bruid

te liefkozen, zwaait hij haar door de lucht, en kaatst ze omhoog, als of het zijne knods

ware. Die knods 7.e\\e [Loliita , de bloedige; of Lohitd-moekd , bloed muil) is de grootste

schrik des vijands ; maar weinig minder gevaarlijk zijne nagels , die onder 't worstelen van zelf in

't ligchaam van zijn' vijand dringen, en het zijns ondanks verscheuren (zie beneden, bij §26). "V^aar

anderen te paard of op olifanten of wagens rijden
,
gaat hij altijd te voet. Slechts eenmaal in

de B.J. (XXXn, 3

—

i) zien wij hem op een' wagen stijgen; maar het is juist, wanneer alle an-

deren zijn afgestegen, om zich voor 's vijands geschut te dekken. Ardjoexh is een ridderlijk

held, en houdt in menig opzigt het midden tusschen zijne oudere broeders. In de Lk. on-

derscheidt hij zich inzonderheid als de lieveling, meer nog dan de aanbidder, van de schoone
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f§ 14) de Koeroe's of Kaurawas (*
') geboren : een naam , die eigenlijk evenzeer aan de zonen van Pan-

DOE toekomt, maar door 't gebruik tot die van DröTA-rastra beperkt wordt (^*). Gandari
baarde een' steenharden vleeschklomp , waaruit , naar de aanwijzing van Wjasa , honderd zonen

ter wereld kwamen, eerst Doerjodana of Soejodana (2 5), op denzelfden dag met Bima,

vervolgens Doesasana en de overigen, die één voor één, binnen den tijd van ééne maand,

geboren werden. Voorts kreeg DrSta-rastra bij eene slavin nog een' zoon Joejoetsoe,

en eindelijk eene dochter Doesala, van welke mij niet blijkt, wie hare moeder was (2 6).

(**) sekse, wier gunsten hem niet zelden tegen wil en dank worden opgedrongen. Eene geheele

reeks van Lakons doet even zoovele onbekende zoons en dochters uit onbekende streken tot

hem komen, waar hij slechts in 't voorbijgaan getoefd en gemind heeft. Er is niet veel

overdrijving in 't geen hem bij 't opdagen van een dier zonen door zijne vrouw Sikaktdi

wordt toegevoegd, „dat hij nergens een' voet in huis kan zetten, of er wordt een kind

„ geboren."

{*') Koeroe schijnt in 't Skr. als geslachtsnaam veelmeer gebruikelijk te zijn dan Kaurawa.

In 't Jav. is daarentegen Korawu of Koerawa de gewone naam , en Koeroe komt buiten za-

menstellingen (als Koeroe-paxi, - ^seïra enz.) alleen in 't Kw. enkele malen voor.

{**) Dit zal wel hieraan toe te schrijven zijn, dat Doeejodana en zijne broeders door het

bezit der opperheerschappij, die van hunne geboorte af tot hun' val bij hunne partij berustte,

meer bepaaldelijk het regerend stamhuis vertegenwoordigden, terwijl de PandawcCs, als een

ondergeschikte tak der familie , bij den naam van hun' vader onderscheiden werden. Overi-

gens worden beide namen. Koeroe's [Korawu's) en Pandaiva's ook dikwijls in uitgestrekter'

zin, van de twee vijandige partijen, gebezigd. CS.

('^^) SoEJODAXA schijnt de min gewone naam te zijn. Ls. houdt hem echter voor den

oorspronkelijken , en onderstelt, dat die van Doekjodana eerst later ontstaan is door 't stre-

ven , om de partij der Pandawa's te begunstigen.

(»s) Van de overige broeders van Doerjodaxa zijn mij uit de Indische bronnen geene

namen bekend dan alleen Satroexdjaja en Wikakna, die als zoodanig in Wilson vermeld

staan. De Javaansche opgaven zijn minder schaarsch, maar zoo verward, tegenstrijdig en

onzeker , dat het veel ondankbare moeite kost , om daarin tot eenige uitkomst te geraken.

In de B.J.Kw., blijkbaar de hoofdbron van al die opgaven, vindt men slechts tweemaal

een zeker aantal Korawa's opgenomen, namelijk in XV, 27 vlgg. (Jir. aant. bij T. XXIII,

8,2-3), waar de door Bima en Satyaki verslagenen, en in XVI, 2 (bij T. XXIV, 1—2}^

waar nog eenige slag toffers van Bima en Ardjoen'a vermeld worden. Van sommige dier

personen, gelijk mede van eenige andere, wier namen hier en daar verspreid voorkomen,

blijkt niet duidelijk, of zij tot de Korawa^s zelven of tot hunne bondgenooten behooren.

Buitendien bestaat in de aangehaalde naamlijsten veel onzekerheid ten aanzien van lezing

en woordscheiding, te moeijelijker op te lossen, doordien al die namen, enkele uitgezonderd,

in 't Kw. slechts eenmaal worden aangetroffen. Van die onzekerheid herkent men de uit-
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(§14) Zij waren allen geïncarneerde daitya's (afvallige geesten, daemonen): zie § 47. (2?)

§ 15. De Pandawas groeiden in de heilige bosschen, te midden van kluizenaars en boete-

lingen, op, tot liun vader, volgens den vloek van den brahmaan, in de armen van Madri

(2*) werkselen in de talrijke varianten en sommige blijkbare fouten der omwerkingen, waarin

door herhaling, aanvulling enz., de verwarring nog aanmerkelijk vergroot is. Men zie al-

daar de naamlijsten, voorkomende in T,XIV, 12—3 (bij den dood van Séth) ; in XX ,
6—

8

(in 't gevecli- met Ajbimanjoe) ; in D, E, aangehaald bij T, XXIII, 8,2— s, en bij XXIV,
1—2 ; in T, XXV, 8—9 (opnoeming van eenige gevallenen) , en in XLV, 7 (als voren). De

stamlijst van E.. W. bevat ook eene lijst van ^1 de honderd zonen van DëSTaKaTa, blijk-

baar mede op de B. J. Kw. (volgens de lezing van F , welk M. S. zelf daarbij waarschijnlijk

gebruikt is), in verband met de omwerkingen, gegrond. Zij begint met 1. SoEJODaxa, 2.

DoERSiLawATi (de Indische Doesala.), 3. DoEKSASaXa, en gaat zoo tot 101 (wegens de tus-

schenkomende zuster) voort. Alleen de drie eersten worden als kinderen van Göndaei,

al de anderen als onechte zonen opgegeven. Het honderdtal wordt bereikt , deels door

opname van bijna al de personen, die er toe hunnen gebragt worden, ook dezulken, van

wie wij weten of vermoeden , dat zij er niet toe behooren , deels door afzonderlijke optel-

ling van verschillende lezingen (als DoERDJaja en RÉKa DoEKDJaJa) , deels ook door bij-

voeging van een aantal namen , wier herkomst mij niet blijkt , maar die naar allen schijn

,

althans grootendeels, verzonnen zijn. Ook in de LTz. heb ik eenige zoodanige aangetrof-

fen , die zoomin in E. "VV. als in de B.J . te vinden zijn , en denkelijk aan nieuwere jBctie

zijn toe te schrijven. Intusschen is 't niet onwaarschijnlijk , dat
,

gelijk zoovele andere na-

men en feiten, ook eenige namen van jfiToratüa'^, buiten de 5.^ ^ty. om, door de overlevering

zijn bewaard gebleven. Volgens den Hoogleeraar T. Rooeda {Proeve van Jav. poëzij , blz. 9, 11)

zouden er eigenlijk slechts 97 zonen van DëST^RaXa zijn , die evenwel , met inbegrip van

hunne bondgenooten (welke of hoevele, blijkt niet), met een rond getal de honderd KorawcCs

plegen genoemd te worden.— KRëTii-WARMa , of bij verbastering KARTa-MAEMa ,
gaat zoowel ia

de i^. en bij E.. "W. als bij de omwerkers van de B.J. voor een' der Koruwa's door; JoE-

JOETSOEH daarentegen (dien ik in de Lk. niet heb aangetroffen) wordt voor een' zoon van

WiDOERa gehouden (L, in Er. aant. bij XLI, 11,1-5; zoo ook E, W. , G. E.)-— Zie

verder het Alph. register in v. Koeroe.

De geboorte der Koratüus wordt in de mij bekende Lic. niet vermeld. Zij treden te-

gelijk met de Pandawa's , in Lic. VU (Bima Boenkoes), als volwassenen op, terwijl BRaTa-

sÉxa nog op het veld van Gandamoji ligt (zie boven, noot 22), en komen terstond na

zijne verlossing reeds met hem in strijd door een' verraderlijken aanval op DjAXaKa (Ar-

DJOENa) , dien zij alleen ontmoeten. BüaTa-sÉXa komt hem te hulp , en drijft al de Koruwa's

op de vlugt.— Dezen wonen aanvankelijk met hun' vader te Gadjaliojd, terwijl Pandoe als

Vorst met zijne zonen te Astina gevestigd is (vgl. noot 4).— SOEJODaXa heet in de Lk.

in zijne jeugd Djaja-PiTaNa , later Koeroe-pati, enz.

{'') Vgl. B. J. LXVI, 8.
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(§15) overleed. Deze liet zich met zijn lijk verbranden. Kobnti keerde met de vijf jongelingen

naar Hasiina terug, waar men zwarigheid maakte, hen voor zonen van Pandoe te erken-

nen, dien men voor lang gestorven hield. Zij werden evenwel aan "'t hof van hun oom

DnëTA-EASTKA Opgenomen, en genoten, in gemeenschap met diens zonen, de zorg en lei-

ding van BiSMA. (2 8]

(2 8) Ia Lh. VIII {Pandoe papa) sterft Pakdoe als vorst te Astina van ziekte, omringd

van zijn' vader ABiuSa,, DëSTuRaTa en de vrouwen, terwijl zijne zonen bezig zijn, een

geneesmiddel voor hem te zoeken. Hij wordt, in weerwil van 't verzet van zijn' be-

schermgod KiiMa-Djaja , door Juiia-niPATi niet ligcliaam en ziel naar het doodenrijk gevoerd

,

hetgeen niet belet, dat zijn stoffelijk overschot in een praalgraf op den berg Sapta-rmgga

wordt bijgezet! Ma.drdt vervult hare gelofte, door zich met een' dolk te doorsteken (zie bo-

ven, noot 20). BRuXa-SJÉ^sfa, begeeft zich met zijne moeder en broeders, die liij op wonder-

dadige wijze in zijne kleederen verbergt, naar den hemel, om zijn' vader van Batara GcO^-

ROE terug te eischen. Er volgt een zeer duister en verward tafereel van hemel en hel.

De PandawcCs ontmoeten bun' vader in de Eawah, waarin Goeroe hem, uit misnoegen

over de tegenstreving van KaMit-Djaja, , had doen werpen , doch waarin hij , naar 't schijnt

,

door zijne wondermagt tegen den bellegloed beveiligd was , en met Madrin rustig nederzat.

Hij maakte zijne zonen met zijn' uitersten wil bekend , benoemde DèSTaRaTa tot zijn' opvolger

te Astina, met bepaling, dat hij hun de helft des rijks zou afstaan; vermaakte 't geschrift jSa-

limosada aan zijn' oudsten zoon PoEXTa-DÉwa, en de onkwetsbaar makende tala-olie aan de

vijf broeders gezamenhjk. Van Goeroe verwierven de PanddwcCs het voorregt, om als

hun vader met ligchaam en ziel ten hemel te varen, voor zich en hun nageslacht tot in 't 2 9^"^

gelid, of tot het einde van 't rijk Mddja-paliit ; „want", voegde hij er bij, met zinspe-

ling op de toekomstige invoering van den Islam, „ over Padjang en Mataram heb ik niet

„ te beschikken."— Inmiddels hadden de KordwcCs de tdld- olie reeds van ABiasa geroofd , en

Djaja-PiTaKa, zich daarmede 't geheele ligchaam ingewreven, behalve de linkerdij. Eer hij

dat verzuim herstellen kon, wisten de PanddwcCs door list weder in 't bezit van de olie

te komen; en toen de Kordwd's hen overvielen, om haar op nieuw te bemagtigen, wierp

BRaTa-sÉxa het potje met de olie in den put Djdld-toendd, waaruit het later door DROKa

weder werd opgehaald : zie beneden , noot 30.— Aniasa keerde na Pandoe's dood naar den

berg Retahoe terug, waar zijne kleinzonen hem later meermalen bezochten. Nu en dan

verschijnt hij zelf ook weder in hun midden, om hun raad te geven of openbaringen te

doen (gelijk in B. J. LXV, 15, vlgg.). DësTaRaTa wordt daarentegen in de volgende Lh.

in 't geheel niet meer genoemd, en moet dus ondersteld worden, terstond of spoedig na

den dood van Pandoe de regering geheel aan zijn' zoon te hebben overgelaten, die reeds

in Lh. IS [Obong- ohongan Balé Si Gdld-gdld) als Vorst van Astind optreedt; terwijl de

Panddwd's zich met hunne moeder Koenti aanvankelijk te Gadjahojd moesten terugtrekken.

Het eerste voorval, dat wij in dat tijdperk vermeld vinden, is de aanslag op het leven der

Panddwd's , beneden , bij § 23 , beschreven.



GESCHIEDENIS der PANDAWA'S. xxr

(§ 20) uitwerking bleven. Uit de offervlara werd hem een zoon in volle wapenrusting geboren
,

die DReSTA-DYOEMNA genoemd werd, en bestemd Avas, om eenmaal Drona. te dooden.

Tevens verrees uit het altaar zelf eene dochter, KrSsnéI, of, naar haar' vader, Draüpadi

geheeten. Zij Avas in een vorig leven de dochter van een r^si, en verwierf toen door strenf>-e

boete de gunst van SiAVA. Zij bad om een' volmaakten echtgenoot, maar sprak die bede

vijfmaal uit, en moest daarom in haar volgend bestaan de gade van vijf mannen worden.

—

Buiten die beiden (vóór of na hen, blijkt mij niet) kreeg DroepaDa nog eene dochter Sr-

KANDiNi, die door ruiling van haar geslacht met den reus Stoena-karna in een' man

veranderde, en als zoodanig Sikandi heette. Deze was bestemd om Bisma (^^) te dooden.

§ 21. Door de gelukkig geslaagde onderneming tegen Droepada en andere heldendaden

kwamen de Fandawa's in groot aanzien , en maakten zich bij 't volk zoo bemind , dat

DrSta-rastra zich na verloop van een jaar na Droepada's gevangenneming door de open-

bare meening genoopt vond , om Joedistira tot kroonprins uit te roepen ; terwijl Ardjoe-

NA door gelukkige veroveringstogten zich nieuwen roem verwierf.

§ 22. Deze voorpoed wekte de afgunst van Doerjodana en zijne broeders, die, met be-

hulp van Karna en van hun raadsman Sakoeni (zoon van Soebala , den Vorst van Gan-

dara : derhalve broeder van Gandari , en oom van de honderd Koeroe's) , allerlei middelen

in 't Averk stelden, om de Pandawas te verdringen. Die aanslagen waren in 't bijzonder

tegen Bima gerigt, die zich Avederkeerig steeds als de geboren en onverzoenlijke vijand

der Kaurawa's kennen doet, en ook in andere opzigten meermalen als de hoofdpersoon of

A-ertegenwoordiger A-an zijn geslacht op den voorgrond treedt.— Doerjodana trachtte

hem o. a. door vergift en door den beet van eene slang te doen omkomen, deed hem in

de Gangga Averpen , enz. (^^}

('") Ls. heeft hier Dkoxa, maar dit zal Avel eene schrijf- of drukfout zijn?— Volgens

Jav. opgaven (^Lk. , R. W.) was Dropadi de oudste , Sikaxdi (of Srikaxdi
)

de tAveede

,

DKëSTa-DYOEMXu de derde in ouderdom. "Wat de metamorpliose van Sikandi aangaat, in

G. R. vindt men (in v. (cniéi) Bamhang Kandihawa opgegeven als een „bijnaam van

„ Skikandi , nadat zij door Doergü in een' man veranderd was". De Jav. mythe, waarop

dit betrekking heeft, is mij niet bekend; maar ik onderstel, dat het slechts eene tijdehjke

gedaantewisseling geldt. Althans in de mij bekende Lic. komt Sikandi, eA^en als in de

omAverkingen van de B. J., steeds als vromv, en wel als gemalin van ARDJoEXa, voor. En

die A'oorstelling is zoo sterk gevestigd , dat ook al onze uitleggers A^an de B. J. Kia.

(R., G, L, N) den naam eenvoudig als dien van eene vrouw opvatten, zouder Avaarschijnlijk

op te merken, dat de grondtekst daartoe nergens eenigen grond geeft, en op ée'ne plaats

zelfs het tegendeel vrij duidelijk te verstaan geeft (zie Kr. aant. bij LXIV, 13,2—i). Het

huwelijk van Sikandi met ArdjoenjÏ wordt op verschillende Avijzen verhaald in Lh. XXIII,

Alap-alapan Srikandi , en in Lk. Poetoet Ganda-prana [Tijdschi'. voor Ind. taal-, land- en

volkenkunde, Deel VI, blz. 202, Adgg).

(
= 3) Bopp, X; Ls.— Vgl. Lk. XVllI {Pandawa doelit) , alwaa» verhaald Avordt, hoe

«*«-
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§ 23. Eindelijk wist Doerjodaxa. zijn' al te zwakken vader te overreden, om de Panda"

was uit de hoofdstad te verwijderen , en hun de stad Waranawata , acht dagreizen zuidwaarts

aan de Gangga gelegen, als woonplaats aan te wijzen. Maar die verwijdering bedekte

een' nog boosaardiger toeleg. Poerotjana, een vertrouweling van Doerjodana, door

hem met geheimen last naar het oord van ballingschap vooruit gezonden , maakte daar tot

ontvangst der Pandaica's het zoogenaamde Lakhuis [dj at o e-g re ha) gereed, waarvan de

muren met schellak bestreken, en met allerlei brandbare stoffen waren opgevuld. Hier

moest hij eerst hun vertrouwen winnen, en daarna, Avanneer zij aan geen gevaar meer

dachten, hen door brand doen omkomen. (^^) Maar Widoera, den Pandawas steeds

genegen, waarschuwde hen voor het dreigend verraad, waaraan zij dus gelukkig ontkwa-

men. Bij gelegenheid van een gastmaal, waarop Koenti in 't Lakhuis de vrouwen der

naburige brahmanen onthaalde , staken de Pan(iatüa''s zelven den brand in 't huis. Poero-

tjana kwam in de vlammen om, en tevens eene vreemde vrouw (Bila genaamd?) met

vijf zonen, die, door de beschikking van 't noodlot, zich bij 't gastmaal bedronken hadden,

en in slaap waren gevallen. De lijken werden gevonden, en voor die der Pandaioa''s

aangezien, zoodat hun dood algemeen geloof vond, en aan DrSta-rastra geboodschapt

werd, die daarop de gebruikelijke lijkoffers voor hen verrigten deed. (*°)

/ssj BiMïi bij 't huwelijksfeest van SOEJODixN;* 's zuster Doeksiluwati met DjHjiiDEaTa, door drank

bedwelmd , in de magt der Koraiva's geraakte , en door hen voor dood in den put Djala-

toenda geworpen werd , waaruit zijn schoonvader de Slangenvorst Axt^-bogu (zie beneden

,

noot 40) hem verloste.

(39) Volgens Wakd hen in de lucht doen springen, gelijk in 't Jav. verhaal: zie de vol^-

gende noot.

(*") Het geval wordt in Lic. IX [Ohong-olongan Balé Si Gala-gala) ongeveer aldus ver-

haald. In de derde maand van zijne regering besloot Koeroe-pati (d. i. de Koeroe- vorst ,

zoo als SoEjODHNa voortaan in de Lh veelal genoemd wordt) , volgens Pandoe's uiter-

sten wil tot de verdeeling van 't rijk over te gaan, en liet zich door de tegenspraak van

zijne moeder Gandari daar niet van afbrengen. Zij spande evenwel in 't geheim met de

overige Korawa's en den Patik Sakoexi zamen , om de uitvoering te verhinderen , en de

Pandawa's te verdelgen. Sakoeni wist zijn' heer aan 't verstand te brengen , dat eene

oude herkomst verbood , binnen de hofplaats eene rijksverdeeling tot stand te brengen. Hij

werd dus gelast, tot dat einde in 't bosch van Tegal Koeroe een' pasanggrahan op te slaan.

Dit gebouw werd geheel van ongekloofd bamboe-riet opgetrokken , en de holle wanden, stijlen

enz. geheel met buskruid opgevuld. De naam Gala-gala (van 't Skr. Je dia, harst?) schijnt

evenwel op eene andere brandstof te duiden, meer overeenkomende met die van 't Indisch

verhaal.— De Pandawa's, op uitnoodiging van Koeeo-pati met IvOexïi naar Astina gekomen,

worden doorhem zelf naar Tegal Koeroe geleid ; en vinden daar een mild onthaal. In een

schaakspel, waarbij Koeroe-pati de helft van zijn rijk tegen het leven van JoedistiPvu
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§ 24. Inmiddels hadden de Pandaioas zich met hunne moeder ongemerkt uit de voeten ge-

maakt. Door de zorg van Widoera vonden zij op de Gangga een vaartuio- o-ereed, dat

hen over de rivier zette. Zij trokken verder zuidwaarts , en kwamen in een groot bosch
,

de woonplaats van den menschenetenden reuzenvorst Hidimba of Kirimba. Deze be-

spiedde hen in den slaap , en zond zijne zuster HmiMBa of HiRiMBa op hen af, om hen

te dooden en tot hem te brengen. Zij vindt Bima de wacht houden voor zijne slapende

moeder en broeders, en vat aanstonds liefde voor hem op. Zij neemt dus eene mensche-

lijke gedaante aan, verklaart hem hare liefde en den last vanhaar' broeder, en biedt hare

hulp tot uitredding aan, op voorwaarde , dat hij haar terstond als echtgenoot volge. Docii

Bima vertrouwt op zijne eigene krachten , en wijst hare hulp af. Terwijl zij nog rede-

twisten , nadert HiDiMBA zelf, ongerust wegens het lang uitblijven van zijne zuster; ont-

dekt hare ontrouw, en wil haar tegelijk met de Pandaioa's slagten, maar wordt door Bi-

ma te keer gegaan, en na eene hevige worsteling gedood. Bima wil nu ook de zuster

van den reus ter dood brengen; maar zij zoekt eene toevlugt bij Koenti, verhaalt haar,

hoe zij ter liefde van Bima haar geslacht en maagschap verzaakt heeft, en verwerft, docr

haar toedoen, vergunning, om bij de Pandawas te blijven, tot zij Bima een' zoon zal ge-

baard hebben. Bima nam haar dus tot zich , en verwekte bij haar den reus Gatotkatja ,

die , als jongeling geboren , alle andere raksasa's in kracht overtrof. Hij volgde zijne

moeder in de rigting van 't Noorden, onder belofte, om tot de Fandawa's weder te keeren,

f *"> iQzet, wint deze tot twxemaal toe, en is op liet punt, van 't nogmaals te doen, als

Sakoeni behendig het bord omdraait , hetgeen evenwel door Koexti wordt opgemerkt. Dat

spel heeft overigens geen wezenlijk gevolg, en verdient slechts opmerking als het eenig

spoor, dat wij in de Lh. terugvinden van "t noodlottig dobbelspel, dat in de Ind. mythen

zulk een' belangrijken invloed heeft op de verdere lotgevallen der Pandavms (zie beneden

,

§41—3).— T>e Korawd's wedijveren, om hunne gasten met feestdronken te begroeten, die zon-

der argwaan worden beantwoord. Alleen BKiiTu-sÉNn , door eene goddelijke openbaring ge-

waarschuwd, weet, onder den schijn van dronkenschap, zijne tegenwoordigheid van geest te

bewaren. Eensklaps hoort men 't geroep van brand ; de Korawa's snellen met hun' broeder

KoEROE-PAXi naar buiten, en laten de beschonkene Pa?zfZca(;a'5 aan hun lot over. BRuTa-sÉN'i"

houdt hen bij elkander, en laat zich, volgens de godspraak, geleiden door een' Avitten r/a-

rangan (zeker viervoetig dier) , die zich op dat oogenblik vóór hen vertoonde. Terwijl zij

voortgaan , scheurt de aarde onder hen open , en zij verzinken met den garangan in den

afgrond. Intusschen is de Balé Gala-gala geheel verbrand , en onder de asch vindt men

,

door goddelijke beschikking , het overschot van zes verteerde ligchamen , welke voor die van

KoEHTi en hare zonen worden aangezien. Ivoeroe-pati legt de grootste droefheid aan den

dag, en doet de lijken onder een grafteeken in Tegal Koeroe ter aarde bestellen.— De

Pandawa's zijn inmiddels, op het voetspoor van den garangan^ in Sapta-pratala , het on-

deraardsch gebied van den Slangenvorst Axtu-bogü » veilig aangekomen. Ilij zelf komt

Ik
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(§ 24) wanneer zijne hulp zou verelsclit worden. A'^erder vind ik niets van hem vermeld, dan dat

hij later in den grooten oorlog door Ivarna gedood werd. {'^^)

(*") liun te gemoet, en geeft zijne dochter NiÏGÜaixi aan BK<iT^-sÉN'u ten huweUjk. Na eenio^en

tijd helpt hij hem en zijne togtgenooten langs den put Djala-toenda weder naar de boven-

wereld opstijgen. NuGuGIXI blijft in zwangeren staat achter, en baart later een' zoon

ANTa-sÉXii (E. W. AxAXTa,-sÉxa,
)

, van wien wij verdei- niets vernemen.— Op aarde teruo-se-

komen, gaan BRaTa,-sÉN'a, en Dj.vxiitca, (Audjoenh) ieder een' eigen weg, om levensmiddelen

te zoeken. De eerste komt bij zekeren Bagaioan iDjRuPa,, die juist bezig was, om zijn'

zoon Bajnbang Érawak voor den Vorst BuKu, een' menschenetenden reus, levend tot spijs

te bereiden. Hij had geen' ander kunnen magtig worden, om de verpligte schattinof in

menschenvleesch mede te voldoen, en zijn eigen ligchaam was Avegens ouderdom versmaad.

BRi*,T^-sÉ>ïa, biedt het zijne in de plaats , laat zich behoorlijk kruiden en aan den reus voor-

dienen, dien hij vervolgens met een' vuistslag doodt. ïot loon ontvangt hij, buiten een'

overvloed van mondbehoeften, de gelofte van Érawax, om hem eenmaal in de B.J. tot

slagtoffer te verstrekken. Een gelijk loon verwierf inmiddels DjAXuKa door eene Aveldaad

van anderen aard. Zekere Bamhanj Sagotru was sedert eenige weken gehuwd, maar had

den onwil of maagdelijken schroom van zijne jonge vrouw nog niet kunnen overwinnen.

Deze was juist bezig, water te putten , toen DjAXnKa, achter haar aankwam , en haar even met

den vinger in den nek tikte, om haar aan te spreken. Zij nam dit zoo euvel op, dat

zij gillend naar huis liep , haar' man om den hals viel , en hem smeekte , om den aan-

rander te dooden. Sagotru, verrukt over die onverwachte teederheid van zijne vrouw,

belooft haar voldoening, en gaat den vreemdeling te gemoet; maar, Avel verre van hem

te dooden, begroet hij hem als zijn' weldoener, voorziet hem van al 't noodige, en verbindt

zich , om in de B. J. als slagtoffer voor hem te sterven. Zie over die twee menschenof-

fers B. J. XII , 5 , en Kr. aant. aldaar. In 't voorval met Buku herkent men de Ind.

mythe, beneden in §2.5 verhaald. Met betrekking tot Érawax A^erdient nog opmerking,

dat irawan in de Lampongsche gewesten op Sumatra de algemeene benaming is van een'

mensch , die ten zoenoffer voor een' vermoorde geslagt wordt. Zie E. Fraxcis , Herinne-

ringefi van een' Indisch ambtenaar, D. I, blz. 159, en Tijdschr. voor iV. I. 1852, D. I, blz. 257.

—

Na de terugkomst van BRuTa-sÉXit en DjAxuKa bij hunne broeders verschijnt hun de God

BRiiMa , en beveelt hun , niet naar Gadjahoja terug te keeren , maar te Wirata onder

valsche namen in dienst te treden. Tevens schenkt hij aan DjAXaKii het wapen Bramastra.

Daarna volgt dan de episode, die 't naast beantwoordt aan de Ind. mythen omtrent het

laatste jaar van de ballingschap der Pandatüus, waarvan evenwel in de Lk. ook andere,

minder afgedwaalde, overblijfselen zijn aan te Avijzen: zie beneden, bij § 51. Uit een

chronologisch oogpunt laat zich dat eerste verblijf der Pandawa's te Wirata beter ver-

gelijken met dat te Eka-tjakra, te meer, derAvijl het gevolgd Avordt door hunne vestiging

te Amarta (zie beneden, bij §51), hetAvelk in de Lk. de plaats bekleedt van het Ind.

Indra-prasta.

(*i) Ls. ; Bopp, Ilidimba's Tod.— Volgens Lk. XI {Arimba) Avarea de Pandawa's bezig,
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§ 25. De Pandawds trokken nu van boscli tot bosch voort, in 't gewaad van brahmanen,

met gevlochten hoofdhaar en kleederen van boomschors en gazellenhuiden , levende van de

jagt, en tevens met ijver aan de studie der heilige boeken gewijd, tot Wjasa hun ver-

scheen, en Eka-tjakra, op eene dagreis ten zuiden der Gangga, in 't land der Kitjaka's

C'^)» gelegen, als verblijfplaats aanbeval. Hier bleven zij onbekend ten huize van een'

armen brahmaan, en leefden kommerlijk van de aalmoezen der burgers, wier genegenheid

zij door hunne deugden verwierven. Zij vonden weldra gelegenheid, om de genotene wel-

daden te vergelden. Nabij de stad woonde een menschenetende reus , Baka of Waka
,

aan wien dagelijks eene wagenvracht rijst met twee buffels gebragt moest worden, om,

met den voerder zelf, hem tot voedsel te dienen. De Vorst der Kitjakas was niet bij

magte, om zijne onderdanen van die gruwzame schatting te bevrijden, waaraan men zich

uit vrees voor erger onderwierp. Eindelijk kwam de beurt tot levering aan den brah-

maan, bij wien de Pandawas woonden. Te arm, om een mensch te koopen , moest hij

zich zelf of een der zijnen aan den reus ten offer brengen. De jammerklagten van 't be-

dreigde gezin kwamen ter ooren van KoENTi , die daarop BiMA tot hen zond , om er de

oorzaak van te vernemen. Hiervan onderrigt, belast BiMA zich met den gevreesden togt

naar Baka. Hij brengt hem zijn dagelijksch maal, maar verslindt het zelf vóór de oogen van

den reus, daagt hem daarop ten strijde, en slaat hem dood, Na de verwanten van den ver-

slagene vermaand te hebben, om de raenschen voortaan met rust te laten, keert hij naar

de stad terug, waar de bevrijding met een feest gevierd wordt. (**}

(*^) het boscli van Amarta tot hun verblijf te ontginnen, toen de ontmoeting met de reuzin

Arimbi plaats had. Zij was door haar' broeder Arimbh, den reuzenvorst van Pringgadani,

verbannen, derwijl zij BRaXa-sÉNu, van wien zij gedroomd had, tot echtgenoot begeerde , en

kwam nu zelve tot hem , om hare liefde te verklaren. Zij vond JoEDiSTiRa, > rustende van

zijn' arbeid , en verwierf door zijne voorspraak , na eene menschelijke gedaante te hebben aan-

genomen, de hand van BiiaTu-sÉXu. Deze ging met haar naar Pringgadani, sloeg den

reus tegen een' boom dood , en nam zijne bloedverwanten in dienst naar Amarta mede.

Pringgadani komt in 't vervolg voor als woonplaats van Arimbi en haar' zoon GATOTKfÏTJa.

Onder de reuzen opgegroeid , bezat deze 't vermogen om te vliegen , en eene bijzondere

bekAvaambeid in den strijd bij nacht. Volgens Lk. Pregiwa en Sasi-kirana huwde hij met

Ardjoenu's dochter PröGiwh, die hem een' zoon Wësi Adji of Sasi-kiru.vh schonk. In

de B. J. XXX, 2, 5, heet het daarentegen uitdrukkelijk, dat hij bij zijn' dood nog niet

gehuwd was , waarom zijne moeder zich met zijn lijk liet verbranden ; maar die plaats heeft

geen' grond in 't Kw.

(**) Op de kaart niet te vinden, evenmin als de stad Eka-tjakra. De voorafgaande

reiskoers der Pandawa's , zoo als die bij Ls. vermeld staat , is ook moeijelijk met de kaart

overeen te brengen , en daarom hier maar achterwege gelaten.

(*^j Ls.; Bopp, Des Brahmanen Wehklage.— Vgl. het Jav. verhaal in noot 40.
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§ 26. Na dit voorval bleA'en de Pandawa's nog eenigen tijd (waarvan de duur verschillend

wordt opgegeven) te Eka-tjakra , tot daar op zekeren dag een reizende brahmaan ten huize

van hun' gastheer kwam , en gewaagde van den aanstaanden wedstrijd om de hand der

Prinses van Fantjala. Daarop verscheen Wjasa , en verkondigde hun , dat Dkaüpadi
bestemd was, om hunne gemeenschappelijke gade te worden. (^^) Zij begaven zich dus

op weg, om den wedstrijd bij te wonen. Op dien togt hadden zij eene ontmoeting met

den Gandarha-xovsi Tjitra-eata, die hun ried een' poerohita aan te nemen, en hun tot

dat einde den kluizenaar Daumja (*s) aanbeval. Zij gingen dezen opzoeken, namen hem

als poerohita met zich , en vervolgden onder zijn geleide , in gezelschap van eenige brah-

manen , die zich op weg bij hen voegden , de reis naar Pantjala.

§ 27. In Dkoepada's hoofdstad aangekomen, namen de Pandawas, nog steeds als brahma-

(**) Plet huwelijk met Dka.upadi, dat hier zulk een belangrijk keerpunt wordt in de

gescliiedenis der Pandaiva's , bekleedt in de Jav. overlevering slechts een' zeer ondergeschikten

rang onder hunne lotgevallen. Na hunne vestiging te Amarta ^zie beneden, bij § 51) volgt,

in Lic. XIII—XVIII, eene schier onafgebrokeue reeks van huwelijksgeschiedenissen, die,

bij eenige afwisseling in de bijzonderheden, de grootste eenvormigheid in den algemeenen

loop van intrigue en ontknooping vertoonen. Een van die huAvelijken is ook dat van

Dkopadi met JoEDiSïiEa,— want van hare echtverbindtenis met de vijf broeders te zamen is

in de Jav. overlevering, zoo ver ik die ken, geen spoor te vinden. Het Avordt beschreven

in Lk. XX (Dood van Gandamana), volgende onmiddellijk op de geschiedenis van ÜKOfa's

ontmoeting met DROEPaDa (zie boven , noot 30 en 36). Dkoxh zelf deed de eerste aanvraag om

de hand van DR0EPHDa,'s dochter, voor wie haar oom GaXDuMaxa zich reeds vooraf als

kampvechter gesteld had, met bepaling, dat de prinses ten deel zou vallen aan dengeen,

die bem in 't worstelen overwinnen zou. DjajiiDRaTa, , de zwager van DoERjODiiNa, werd

door dezen met vijf Koraiva's naar Tj^mpala gezonden, om voor den Pandita van Soka Lima

naar den j)rijs te dingen; maar zij werden allen overwonnen. Vervolgens trad BRaTu-sÉxa

op, voor zijn' broeder JoEDiSTiRa, aan wien AniaSa, verkondigd had, dat Dkopadi voor

hem bestemd Avas. Na eene hevige Avorsteling , drongen de nagels \"an BEaTa-sÉxa zijns

ondanks in 't ligchaam van GaXDaMaXjt , en gaven hem den dood , waarna 't huAvelijk zonder

uitstel gesloten werd. In Lk. Poetoet Ganda-prana (zie boven, in noot 36) wordt iets der-

gelijks van 't huwelijk van Dropadi's zuster Sikandi verhaald. Haar oom GaXDaMaSa

beschouwde haar als zijn kind, en had gezworen, dat niemand haar ten huwelijk krijgen

zou , dan na hem van beide armen te hebben beroofd , hetgeen door velen vergeefs beproefd

Averd, maar eindelijk aan Ardjoekj'l, met behulp A^an den Pasoejmti, gelukte, AA^aarna

GaXDaMaNa hem zijn' zegen gaf en A'erdween.

(*») Jav. Bagaiuan DoMja, die in Lk. VIII (Pandoe papa) een paar keeren als een dienaar
O O

der PQ/adawa's genoemd Avordt.
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(§27)iien vermomd, liun' intrek bij een' kluizenaar, Barga^ya , en woonden den wedstrijd in 't

boogschieten om de hand van 's Vorsten dochter bij. Zij vonden daar vele vorsten en aan-

zienlijken, deels als mededingers, deels als toeschouwers, vergaderd, en onder dezen

DoEEJODANA, Karna , Salja—den Yorst -van JUadraka— , Krösna— den Vorst van Dwa-
rakct— , en zijn' ouderen broeder Bala-kama. (* ^) — De beide laatsten waren zonen van Wa-
SOE-DÉVTA, Vorst der Jadaioa's, een groot volk van Madya-désa, dat zijn' naam ontleen-

de aan een' van zijne voormalige vorsten, Jadoe, en uit vele stammen bestond , naar ver-

schillende vorsten genoemd , als Satwata's', Haihaja's, TjédVs , DasarJia's, Andaka's, Bodja's,

Koekkoera's, Wresni's enz. De hoofdplaats was Matoera of Madoera, aan de Jamoena.

Wasoe-déwa was de zoon van Soera en Marisa, en (jonger?) broeder van Prcta of

KoENTi, de moeder van de drie oudste Fandaioa's. Van zijne vier vrouwen, Rohini,

Déwaki, Badra en Madiea, gaf de eerste hem zeven zonen, waarvan de zes oudste

door Kangsa, een' ander vorst der Jadaiua's, zoon van Oegba-séna , en eigen neef van

Déwaki, gedood werden. De zevende, Bala-rama, ook genaamd Bala, Bala-déwa
,

Sankarsana, Hali, Halajoeda (*'^) enz., volgens sommigen eene incarnatie van den

Slangenvorst Ananta of Wasoeki , was eigenlijk de zoon van Déwaki , maar werd vóór

zijne geboorte op wonderdadige wijze uit haar ligchaam in dat van zijne tweede moeder

EOHINI overgebragt, waarschijnlijk om hem te beveiligen voor de aanslagen van Kangsa.

't Was althans om diezelfde reden, dat zijn jongere broeder Krösna, de zoon van Déava-

KI , terstond na zijne geboorte , bij den veehoeder Nanda (mede een zoon van Wasoe-dé-

wa, bij Madira ?) gebragt werd, en heimelijk verruild met de dochter , waarvan NandA's

vrouw Jasoda pas bevallen was. KeSsna (d. i. zwart of donkerblaauio : de kleur, die aan

zijn ligchaam wordt toegeschreven) was de incarnatie van den God WiSNOE, die in hem voor de

achtste maal op aarde verscl\een , en heet als zoodanig ook Wisnoe-moerti of Hari-moerti,

d. i. het ligchaam van Wisnoe oïHari. Hij onderscheidt zich evenwel daardoor van de overige

openbaringen van Wisnoe, dat hij menigmaal als de God zelf optreedt, van wien hij dan

ook de donkere kleur en de bijnamen Djagannata (d. i. Koning der wereld) , Djanardana ,

Narajana, Késawa [rijk gelokte) en andere draagt. (''®)— Bij Nanda onder de veehoeders

C'^) TjS. ; Pavie, Svajavibara.

(*') De drie laatste namen, Sankarsjana, Halin, Haldj oedha, beteekeneu ploeger,

ploerjdrager , met de ploeg gewapend, en schijnen aan te duiden, dat Bala-kama als bevor-

deraar van den landbouw vereerd werd (Ls.). In 't Kw. wordt hij ook B. al a-d h ara ge-

noemd, wat mede ploegdrager beteekent, en bezigt daar, zoo 't schijnt, werkelijk eene

ploeg (of een ploegijzer?), lang gala, als wapen: zie Kr. aant. bij LXI 6, o—t Uit dit

laatste woord is door verbastering de naam Nanggcda ontstaan, waaronder het wapen van

BaLa-DÉwa in de Jav. mythen bekend is : zie de volgende noot.

(*0 Ls.; Vo>^ BonLE>f, I, 228.— Het Jav. verhaal omtrent de geboorte on eerste op-
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(§ 27) opgebragt, verschafte hij door zijne jeugdige minnarijen met de herderinnen een geh'ef-

koosd onderwerp aan vele dichters van lateren tijd. Ook worden hem vele vrouwen toe-

(**) treding van BaLa-DÉwa, en KaëSNa (in hunne jeugd KaKRaSaNa of DjuLaDaRa en NaRaJa-Va)

komt voor in LTc. XI (^Arimba) en XII (Xangsa^, na de vestiging der Pandaiva's te

Amarta, 't geen niet belet, dat de twee broeders in 't vervolg door die Pandawa's steeds als

ouderen bejegend worden, waarschijnlijk dewijl zij door hun' vader BASOE-DÉwa tot den

ouderen familietak behooren. BASOE-nÉwa had twee vrouwen, Rohini en Mahérah. De

tweede werd het slagtoffer van 't bedrog van zekeren GORa-w^a:^GSa, reuzenvorst van Goewa

Kiskenda , die van eene afwezigheid van haar' man gebruik maakte , om in diens gedaante

tot haar te komen en baar te onteeren. Hij werd door 's Vorsten broeder Arju Praboe

op beeter daad betrapt en ter dood gebragt. Mahérah werd door Basoe-déwjÏ mede

ter dood verwezen, en door ARja Praboe, die het vonnis voltrekken moest, buiten den

Kraton gevoerd, maar heimelijk gespaard. Haar zoon KaNGSa, de vrucht van haar on-

willekeurig overspel, kwam later te Madoera, en noodzaakte Basoe-déwh, om hem als

zoon te erkennen , in de Kadipatèn (het verblijf van den troonsopvolger) te huisvesten , en

hem 't oppergezag te verzekeren over al de kinderen, die den Vorst nog mogten geboren

worden. (Vgl. bet eenigzins afwijkend verbaal in het Tijdsclir. voor Ind. taal- , land- en vol-

Tcenkunde , VI, 275, vlgg., waar KaXGsa's, moeder AN'GSawATi beet, en zijn vader door

Pandde, den Vorst van Astina, gedood Avordt. ) Niet lang daarna baarde ROHii^i tweeling-

zonen, KaKRaSaN'a en NaRaja,Na: de eerste eene incarnatie van den God Basoeki, en geel of

blank van buid , de jongste zwart of donker van kleur , en eene incarnatie van WisnOe , op

aarde versebenen, om ARDjoENa, den uitverkorene van Batara Goeroe, in de B.J.ie be-

sebermen. Dewi Sri, de gemalin van Wisnoe, openbaarde zich in hunne zuster SoEBaDRa

of SëMBaDRa, ook BRaTa-Dj^ja, geheeten, de dochter van BaDEa of BaDRaHiNi, eene vrouw

van geringe afkomst , door BASOE-DÉwa in de plaats van Mahérah tot gemalin genomen.

De drie jonggeborenen werden, om de verdrukking van hun' bastaardbroeder te ont-

gaan , heimelijk naar het dorp Widara Kandang gezonden , en toevertrouwd aan de zorg van

Kjahi ANTa-GOPa, wiens vrouw juist van tweelingen bevallen was. KaN^GSa, evenwel door

voorteekenen gewaarschuwd voor 't gevaar, dat zijne uitzigten op de troonsopvolging be-

dreigde, nam eene list te baat, om de verborgene kinderen in handen te krijgen. Onder

voorgeven van eene volkstelling te willen houden, vroeg hij den Vorst vergunning, om de

gansche bevolking tot een openbaar schouwspel, een' worstelstrijd van zijn' patih, den reus

SARATi-MaNTRa , bijeen te roepen. Basoe-déwu durfde 't niet weigeren, maar deed ANTa-

GOPa heimelijk aanzeggen , om zijne voedsterlingen t' huis te houden. Dezen verschenen

niettemin bij het schouwspel, ten gevolge van eene openbaring van den God BRaM^, die

daarbij aan KaKRasaNa den Nanggala ter hand stelde, een wapen van bijzonderen vorm

en kracht, dat sedert zijn persoonlijk attribuut bleef Het wordt beschreven als eene soort

van speer met een' weerhaak, en vergeleken met den haak, die door menners van olifanten
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(§ 27) geschreven (*^), waaronder Djamboewati (ook Djambawati?), de dochter van den aap

Djamboemat, of vanden beer Djambaavat of Djoiboewat (Wls.); Satya-bama of Sa-

TYA, en EoEKMiNi, de dochter van Bismaka of Hiranja-roma, den Vorst van Bodja.

De katste ontvoerde hij, na haar' broeder Roekmi te hebben overwonnen, die daarop ter

plaatse van den strijd zich de stad Bodjakata stichtte. (*°) — Bala-rama was gehuwd met

/*8) gebezigd wordt. Bij den kampstrijd, waarin BRa,Ta-sÉ>ïa tegen SAKATi-MaKTEa, optrad,

berkende deze onder de toeschouwers de jonge prinsen aan huune kleur , en sprong op ben

af, maar werd door KaKRaSaXa met den Nanggala gedood. KaïïGSa, kwam bem te bulp,

maar onderging betzelfde lot.— Bij deze gelegenheid kwam KResxa in kennis met de Pan-

daiua's, en bleef sedert met ben, inzonderheid met ARDjOEXa,, ten naauwste verbonden.

BaLH-DÉwa belt over 't gebeel meer tot de zijde der Korawa's over, en treedt den Pan-

dawa's niet zelden als vijand tegen. In Z^. XXXI {Tjaioentang) ziet men zelfs zijn' broe-

der Krösnü door bem onttroond , en diens gebied voor DoERjODaxa veroverd : zie beneden

,

bij §51.

(*9) Volgens eene opgave in de Wisnoe-poerana bad bij niet minder dan 16,100 vrouwen

en 180,000 zonen.

(5 0) Ls.; V. BoHLEX, I, 231.— Volgens 't Jav. verbaal (i/^. XXI, Kresna seiar) was Eoek-

MINI verloofd aan DRONa , die bier
,

gelijk meermalen , om zijne mismaaktheid de rol van

versmaden minnaar speelt. NaRiijaNa, die de prinses voor zijn' broeder BaLa-DÉwa, toen

reeds Vorst van Madoera , ten huwelijk vragen moest , trad zelf met haar in minnebandel

,

en nam baar tot vrouw. Haar broeder RoEKMaRa (de Ind. Roekmi) blijft daarbij gebeel

op den achtergrond, en wordt ook later niet genoemd. Hun vader BiSMaKa, de Vorst

van Koemlina, was volgens R. W. een jonger broeder van BASOE-DÉWa, dezelfde, die vroe-

ger ARja Praboe heette. Zijn jongste broeder OEGRa-sÉxa werd volgens dezelfde bron

later Vorst van Lésan-poera, onder den naam van Satyadjit (volgens anderen Satadjit).

In de Lk. vind ik die identiteit niet uitdrukkelijk vermeld, maar toch eenigzins bevestigd

door de benaming van paman (d. i. moeders of vaders jongere broeder), waarmee beide vor-

sten , BiSMaKa en Sattadjit , door de zonen van BASOE-DÉwa en Koexti worden toege-

sproken.— SATYa-BaMa (of -BOMa) , de dochter van Satyadjit , was mede aan ÜROXtt verloofd

[Lk. XXII, Alap-alapan Satya-bama); maar Satyaki, haar jonger broeder en later de trouwe

medgezel van KJRësxa, stelde zich als kampvechter voor haar, en overwon Sakoevi en de

vijf Korawas, die voor ÜRONa optraden. Toen vervolgens ARDJOENa den kamp aannam
,

liet Satyaki zich opzettelijk overwinnen, en de prinses werd aan AnDjOENa toegewezen.

Vóór de voltrekking van 't huwelijk werdt zij evenwel op last van KResxa geroofd, en

naar zijn' nieuwen rijkszetel JDwarawati gevoerd. — DjëMBaWAïi , dochter van den aap Kapi

DjëJiBAAVAX, was volgens de Jav. mythen KResxa's oudste gemalin {Lk. XK, Bood van Ganda-

mana; G . R.) , en de moeder van SaMBa, {Lk. Pregiwu).
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(§27)Eéwati, de dochter van een' vorst Réwata (s').— Tot hunne vroegere lotgevallen be-

hoort nog hun strijd met Djarasanda, den geduchten Vorst van Magada. Zij versloe-

gen eerst Kangsa, den vervolger van hun geslacht, die zich met Djaeasanda verbonden

had, door diens beide dochters AsTi en Prapti te huwen. Tegelijk met Kangsa sneu-

velde zijn broeder Soenama. Vervolgens trokken zij Djaeasanda zelf tegen , en behaal-

den aan de oevers der Jamoena eene groote overwinning, die hem noodzaakte naar Maga-

da terug te trekken. Maar weldra stak hij 't hoofd weder op , en benaauwde de Jadawa's

zoozeer , dat zij voor 't grootste gedeelte hunne woonsteden verlieten , en de wijk namen

naar het schiereiland, dat thans Guzerat heet. Hier stichtte KReSNA een nieuw rijk, en

vestigde zijn' zetel ie Dwaraka of Dioaraivati (^^), aan de zeekust. Vanhier was hij naar

Pantjala gekomen, om den wedstrijd bij te wonen, tot welken wij thans terug keeren.

§ 28, Nadat al de mededingers vergeefs beproefd hadden, den boog te spannen, die voor

den wedstrijd dienen moest, trad Ardjoena uit de rij van brahmanen voorwaarts- Na 't

verrigten van zekere godsdienstige plegtigheden ter eere van Siwa, spande hij den boog,

en trof het doel. Deoepada wilde hem daarop zijne dochter overgeven; maar de vorsten

verzetten zich hier tegen, op grond dat de wedstrijd alleen aan ksatriyas , niet aan brah-

manen toekwam. Deoepada zag zijn leven bedreigd , en zocht eene toevlugt bij de brahma-

nen , die hem krachtdadig verdedigden. Kaena werd door Aedjoena , Salja door Bima

overwonnen. — KeSsna , die in dit moedig gedrag terstond de Fandawa's herkende, kwam
tusschen beiden, en bragt de aanvallers tot bedaren. De Fandawa's kwamen echter met

moeite en niet zonder wonden uit het gedrang, met de veroverde prinses Deaüpadi , wel-

ke zij, volgens de aanwijzing van Wjasa, gezamenlijk tot vrouw namen.— Na 't huwelijk

kwam KebSNA met Bala-rama hen ten huize van Baegawa begroeten, en raadde hen,

zich daar vooreerst nog schuil te houden. (^^}

§ 29. Ondanks die voorzorg was het weldra te Hastina-poera bekend, dat de Pandaioas

(^1) Wls. ;
— volgens de Jav. mythen met ÉKaWATi, de dochter van SALJa (Lk. XIII, S'émar

djantoer).

(5 2) De eerste naam Dwaraka schijnt in 't Skr. de meest gebruikelijke te zijn. De Jav.

overlevering kent daarentegen, zoo ver ik weet, alleen den laatsten, Dwarawati, en schrijft

de stichting van dit rijk slechts toe aan den wensch van NaEajaxa naar zelfstandige heer-

schappij , waarop hij te Madoera slechts zoolang hopen kon , als zijn broeder Ba,La-DÉwa.

kinderloos bleef. Toen hij dus, op weg naar Lésan-poera, overzee op 't zuidelijk gebergte

Dwarawati aankwam , en die streek voor zijn oogmerk geschikt vond , herschiep hij het

oord in eeue stad, waar hij den zetel van zijn rijk vestigde, en verwisselde zijn' naam

met dien van Batcira Knësxa [Lk. XXII, Alap-alajian /Satya-iama).— Van de geschiedenis van

Djaeasanda vind ik in de Lk. geen spoor terug.

(5^) Ls, ; Pavie, Svajambara.
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(§ 29) nog in leven , en thans met de Vorsten der Pantjala's en Jadaioa's verbonden waren.

In de beraadslaging, die deswegen gehouden werd, stemden Doeejodana en Karna voor

den oorlog, Bisma, Deona en Widoera daartegen. Het gevoelen der laatsten behield de

overhand. ÜRëTA-RASTEA besloot den Pandawa's de helft van zijn rijk af te staan , en zond

WiDOEKA , om hen naar Hastina te noodigen. In gezelschap van KeöSNA en Bala-eama
trokken zij daarheen, en vonden een welwillend onthaal. Op aanwijzing van DeSta-ras-

TRA begaven zij zich naar het bosch van Kandaioa, en stichtten zich daar, onder de lei-

ding van KrcSNa , in een heilig oord aan de Jamoena , de stad Jndra-prasta of Kand aioa-

prasta, die versterkt werd, en weldra eene talrijke bevolking tot zich trok, uit brahma-

nen , kooplieden en handwerkslieden van allerlei landaard bestaande. Hun gebied strekte

zich van daar zuidwestwaarts langs de rivier Parnasa ^ een' tak van de Jamoena, uit.

—

Na de vestiging der Pandawa's te hebben bestuurd , keerde Krösna met Bala-rama naar

Dwaraha terug. Hij bleef voortaan hun trouwste vriend en raadsman, en de bestuurder

van al hunne ondernemingen. (^*)

§ 30. Terwijl de Pandawa's in vrede en voorspoed te Indra-prasta leefden , verscheen hun

op zekeren dag de God Narada, en vermaande hen om toe te zien, dat hunne gemeen-

schappelijke gade geene aanleiding tot verdeeldheid tusschen hen gaf. Hij verhaalde hun

daarbij, als waarschuwend voorbeeld, de geschiedenis van Soenda en Oepa-soenda, twee

reuzenvorsten , die in eendragt zamen leefden en regeerden, tot de apsarase Tilotama

hun' minnenijd opwekte, en oorzaak werd, dat zij elkander doodsloegen. De Pandawa^s

leiden daarop in tegenwoordigheid van Narada de gelofte af, dat, wie hunner zich, met

Deaupadi zamengezeten , aan een' zijner broeders vertoonen mogt , in ballingschap zou

gaan, en twaalf jaar als boeteling in de bosschen leven. (^^)

§ 31. Een' geruimen tijd daarna kwam een brahmaan in de stad klagen, dat zijne koeijen

hem waren ontroofd. Ardjoena wilde de roovers nazetten , maar moest daartoe verlof van

Joedistira vragen , die juist met Deaupadi in de wapenzaal gezeten was. Het minste

kwaad boven 't meerdere kiezende, treedt Ardjoena binnen, en vraagt verlof. Hij trekt

daarop tegen de roovers uit , en brengt den buit terug. Te huis gekomen , klaagt hij zich

zelf bij Joedistira aan wegens overtreding van de afspraak (^ ^) ; Joedistira schenkt hem

kwijtschelding van straf, maar hij neemt ze niet aan, en begeeft zich vrijwillig in balling-

schap naar 't iTzmaZo/a-gebergte , waar hij zich een jaar lang aan strenge boete overgeeft.

(5*) In de ij. X Kiv. wordt Indra-prasta een' enkelen keer genoemd (zie beneden, bij § 65),

maar nooit in de omwerkingen , noch in de mij bekende Lh. ; tenzij welligt het Jav. Amarta

als een bijnaam van de Indische stad der Pandawa's te beschouwen zij.

(^^) Ls. ; Bopp, Sundas und üpasundas.

(5®) Hier schijnt iets aan 't verband te ontbreken; want volgens die afspraak, zoo als zij

boven vermeld is, was eigenlijli Joedistira de overtreder. C- S.
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(§ 31} Tot de lotgevallen van deze bedevaart behoorde zijn verkeer met de nimf Oeloepi (^'),

dochter van den draak Kauwara, en eene ontmoeting met vijf andere nimfen, die door

den vloek van een' brahmaan in tortelduiven veranderd waren, en door Ardjoena uitdien

staat verlost werden. Te Prahasa ontving hij een bezoek van KrSsna , die hem met zich

, naar JDwaraka nam. Hier vatte hij liefde op voor KseSNA's zuster Soebadra, en ontvoerde

haar met zijne hulp, schoon tegen den zin van Bala-kama en de overige rijksgrooten.

KrSsna wist hen echter met het gebeurde te verzoenen. Ardjoena kwam daarop met

Soebadea naar Dwaraka terug, waar hij met haar in den echt verbonden werd, en tot

het einde van zijne twaalfjarige ballingschap bleef. (^^)

§ 32, Toen keerde Ardjoena naar Indra-prasta terug, vroeg vergiffenis aan Draupadi,

en kreeg vergunning, om Soebadra aan haar voor te stellen. Hij leidde haar als herde-

rin en dienstmaagd bij de Vorstin binnen, die haar welwillend ontving. KrcSNa kwam

daarna zelf, van zijn'' broeder en een aanzienlijk gevolg vergezeld, met kostbare huwelijks-

giften, naar Indra-prasta, waar zij een' geruimen tijd vertoefden, en met Itegengeschenken

en eerbewijzingen overladen werden.

§ 33. Om dezen tijd schonk Draupadi aan elk dev Pandawa's een zoon (^^), en werd ook

(5 7\ WiLSO^ï noemt haar eene vrouw van Ardjoexa. Als zoodanig wordt zij ook

eenmaal in de B. J. (XVI, 15) vermeld. Volgens Jav. mythen was zij eene dochter van

Bagawan IQ.NWa of Kako [Wiwuha, enR. "W".), of, volgens anderen, van zijn' broeder SOE-

TiKSNa, (G. R.), en wordt als de derde in rang van ARDJOEHii's vrouwen beschouwd (M^waAa).

Haar naam wordt ook Oeloepoei, Aloepi en Paloepi geschreven. In de Lk. heb ik haar

niet vermeld gevonden.

(53) Ls.; Waed, II, 432.— Het huwelijk van Ardjoenh met SOEBuDRa wordt in de Lh.,

die ik ken, niet bepaald beschreven; maar sedert de eerste ontmoeting met KRësxa (XL XII,

Kangsa) komt ARDjOE\a ook met haar herhaaldelijk in aanraking van min of meer teederen

aard. Zij wordt hem door KRëSïfa meermalen als vrouw beloofd [Lh. XIV, XXII) , en komt

later werkelijk als zoodanig voor [Lk. XXIV, vlgg.). Zij wordt voor de oudste en voor-

naamste van zijne gemalinnen gehouden [Wiwaha).

(5 9) Ls.— Volgen Warb heetten zij Satan^ika, Sroeta-séna , Pritiwinda enz.: de twee overi-

gen noemt hij niet bij name. De volgorde van die opnoeming deed mij in Kr. aant. bij XI ,

2 , 5—6 onderstellen , dat Saïanika de zoon van Joedistira was ; maar sedert vond ik hem

in Pavie's vertaling van de Sauptika-parwa bepaaldelijk als den zoon van Nakoela ver-

meld. Omtrent de namen der overige zonen van Draupadi blijf ik nog in onzekerheid.

—

De Jav. overlevering, die Dropadi alleen als gemalin van Joedistieu, kent, geeft haar ook

maar ée'n' zoon PaNTJa,-waLa , wiens naam (Skr. pantja-bdla, de vijf jongelingen) evenwel

genoegzaam aantoont, dat hij slechts door misvatting uit het oorspronkelijk vijftal ontstaan is.

In de B. J. Kw. komt Pantja-wala slechts eenmaal , elders de gelijkbeduidende uitdrukkingen

Pantja-poetra en Pantja-koemara voor, welke alle, bij gebreke van een teeken van meer-
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(§ 33) SOEBADRA bij Aedjoena moeder van Abimanjoe. (g") Eene naamlijst in de Maha-ba-

rata kent ook aan elk der overige Pandaioa's eene afzonderlijke vrouw toe , waarvan ieder

een' zoon baarde ; maar die vrouwen en zonen komen overigens in 't gedicht niet voor , en

worden hier slechts A^oUedigheidshalve vermeld. Joedistira huwde Déwika
, dochter van

den Vorst der Sibi 's , en kreeg bij haar den zoon Jaüdéja ; Bima verwierf door zijne dap-

perheid Balandara , dochter van den Vorst van Kasi en moeder van Sarwaga ; Nakoela
schaakte Kaeénoemati, prinses van Tjédi, moeder van Niramitea, en Sahadéwa werd

tot echtgenoot verkozen door Widjaja, dochter van Djoetimat , een' Vorst der Madra's

,

die hem Soehotra baarde. Met inbegrip van Gatotkatja , den zoon van Bima bij de

reuzin Hidimba, worden in de bedoelde naamlijst uitdrukkelijk elf zonen aan de Pan-

dawa 's toegeschreven. Volgens andere opgaven echter zou althans Aüdjoena meer zonen

gehad hebben. ("
^)

§ 34. Bij gelegenheid van een' brand in 't bosch van Kandaiua, op verzoek van den God

Agxi, die zekere genezende kruiden wilde magtig worden , door Aedjoena ontstoken, redde

deze het leven van Maja, den bouwmeester der reuzen, die daarvoor zijn' dank betoonde,

door eene prachtige en wondervolle vergaderzaal (s a 6 7i a) voor Joedistira te bouwen, ("^j

§ 35. Joedistira wenschte zich nu voor te bereiden tot het verrigten van een radjasoeja-

offer C'^), ten einde den rang van Samrat te verwerven. Na overleg met zijne broeders

(5 9) voud, later voor namen van ëén' enkel persoon zijn aangezien. Vgl. ICr. aa?it. hij X.1, 2 , 5—o

,

en de verbeteringen daarop.— In de LJc. vind ik Pa,Xïja-waLu niet vermeld ; vgl. evenwel

de noot bij § 42.

(CO) In de Lk. heet hij AXKa-wiDJaJii.

(6 1) In de Jav. mythen vind ik geen' van de hier genoemde vrouwen en zonen der Fcm-

daica's , buiten Djkaijpadi , Soebadka , Hidimba , en hare zoneii , terug , maar daarentegen nog

de volgende andere: van Biaia, als vrouw NaGaGixi, dochter van den Slangenvorst AxTa-

BOGii, zoon AXTH-sÉxa (zie boven, noot §40);— van Aedjgexu, als tweede vrouw MAxOHitRÜ

(G. E. en Wiwuha); derde, Oeloepi, moeder van Ibavp'ax (zie boven, noot § 57) ; vierde, Gux-

DaWAXi (G. E. en Wiivaliu); vijfde, Sikaxdi, dochter van DüOEPaDa (zie boven, noot §37),

—van welke vijf echter de tweede , derde en vierde slechts zelden genoemd worden ;— voorts

,

bij verscheidene , deels ongenoemde , dochters van kluizenaars , de volgende zonen : NiljÏ-

pPvADjaXGGH [LI. XXIV), WiDjANAKKa (i^. XXV) , NiLa-KiiëSN:;t (Z/j. XXVI) , Majat Mi-

EiXG [LI. XXVII) , Duxit Saliru [Lh. XXIX) , Soepêxu [Lh. XXX) , en dochters Kaxéjuwati

[Lh. XXXIX), PKëGiWi", gehuwd met GATOXKuTja (zie noot 41) , en PnëGiWATi [Lh. Pregiwu);—
van Nakoelh, eene dochter Nalikuwati, gehuwd met SOEPeXa, den zopn van Ardjoe-Su

[LI. XXX).

(«"-) Ls.; WaPvD, II, 432.

(^2) Een offer, dat door magtige vorsten, na de onderwerping van al hunne vijanden, vor-
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(§ 35) en raadslieden zond hij een' bode naar KrSsna , om raad en hulp te vragen. KrcSNa kwam

zelf naar Indra-prasta , en verklaarde, dat Joedistira den rang van Samrat ten volle

waardig was , maar dien niet bereiken kon , zoolang Djakasanda leefde, en vele vorsten ge-

vangen hield.— Dezen veroveraar hebben wij boven
(
§ 27) reeds als een' gedachten vij-

and van KeSsna leeren kennen. Hij was de zoon van BKeHAD-RATA , den zoon van Wasoe
(zie § 4] ; derhalve een volle neef van Wjasa , den grootvader der Pandawa's. Hij kwam
nog bij 't leven van zijn' vader op den troon , en maakte zich weldra alom gevreesd. Baga-

DATTA , de Vorst van Pradjyotisa , en Bismaka , de Vorst der Bodja's , behoorden tot zijne

vasallen; Sisoepala van Tjédi, zelf een magtig vorst, diende hem als veldheer; ook het

land van Angga was van hem afhankelijk, en werd door hem aan Karna afgestaan (zie

boven, §18). Hoe hij zich met Kangsa , den Vorst der Jac^awa's , verbond , om diens stamge-

nooten te verdrukken, hebben wij boven (§ 27) gezien.— Hij voerde een aantal vorsten

gevangen naar Magada, om ze aan Siwa te offeren, maar mogt dat opzet niet volvoeren.

KrcSNA kwam met Bima en Aedjoena vermomd te Magada , en daagde hem tot een

tweegevecht met een hunner uit. Djarasanda koos Bima tot tegenpartij, die, na veertien

dagen worstelens, hem met zijne knie den rug brak. De zoon van den verslagene, Sa-

HADÉWA, werd tot zijn' opvolger benoemd. (^*) De gevangene vorsten werden bevrijd,

en gingen naar Indra-prasia mede. Joedistira liet hen naar hunne eigene landen weder-

keeren , op voorwaarde van bij zijn aanstaand radjasoeja - offer te zullen verschijnen.

—

Ook KrSsna keerde voorloopig naar Dwaraka terug.

§ 36. Na de wegruiming van Djarasanda werd de voorbereiding van 't groote offer voltooid

door den zoogenoemden Dig-widjaja, d. i. onderxoerping der [vier) wereldstreken, die in

't Indisch heldendicht uitvoerig beschreven wordt. Bima overwon het Oosten, Aedjoena

't Noorden, NaKOELa 't Westen en Sahadéwa 't Zuiden.

§ 37. Tegen den tijd van 't offer kwam KrSsna, met een talrijk gevolg en vele schatten,

naar Indra-prasta, waar Joedistira onder zijne goedkeuring de noodige aanstalten maakte,

en de verbondene vorsten deed uitnoodigen. Ten bestemden tijde verschenen o. a, DrSta-

EASTRA en Doerjadana; Droepada en zijn zoon DRëSTA-DYOEMNA; de Vorst van Wirata;

BiSMA, Drona en zijn zoon (Aswattama?); voorts Soebala, de Vorst van Gandara,

met zijn' zoon Sakoeni , en Sisoepala , de Vorst van Tjédi. — Deze laatste , ook Soenita

geheeten , was volgens de Wisnoe-poerana de zoon van Damagosa bij Sroeta-srawas , de

zuster van Wasoe-déwa; derhalve volle neef van KrSsna, maar niettemin zijn geboren

vijand. Hij kwam ter wereld met drie oogen en vier armen, waarom zijne ouders hem

(8 3) rigt werd, en waarbij de onderworpene vorsten moesten tegenwoordig zijn en zekere dien-

sten verrigten: dus eene soort van triomf, Samrat (van den wortel ra dj, vorst) is een

titel van hooge heerschappij , z. v. a. Oppervorst.

(«4) Elders komt Djajat-skka als zoon van Djarasanda en Vorst van Magada voor (zie
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(§ 37) verlaten wilden. Maar eene stem verkondigde hun, dat zijn stervensuur noo* niet beko-

men was; dat hij eenmaal den dood ontvangen zou van dengeen, op wiens schoot gezeten

hij het derde oog en de overtollige armen verliezen zou. Dit werd bij velen beproefd,

maar gelukte eerst bij KReSNA. Zoodra hij den op zijn' schoot gezetten knaap aanzao- en

omarmde, verdween het derde oog, en de twee overtollige armen vielen af. Sisoepala

werd later een aanhanger van Djarasanda , wien hij als veldheer diende (zie boven
, §35).

Gedurende eene afwezigheid van KrcSNA overviel hij Dwaraka , roofde 't offerpaard van

Wasoe-déwa {^^), verwoestte en verbrandde de stad, doodde vele inwoners, en voerde

hunne vrouwen weg, onder anderen Sroeta-déwa , de zuster van Wasoe-déwa. Bij ge-

legenheid van Joedistira'S offer gaf hij zelf aan KrSsna aanleiding, om zich over dien

strooptogt te wreken. Als namelijk Joedistira door Bisma vermaand werd, om aan

den waardigste onder de aanwezigen het eere-offer (argJia) te brengen, en dit, op Bis-

ma's aanwijzing, door Sahadéava aan Krösna werd aangeboden, verhief Sisoepala zijne

stem tegen die onderscheiding, voer in hevige smaadredenen tegen KrSsna uit, verweet

hem onder anderen het huwelijk met Roekmini, die vroeger zijne (Sisoepal a's) vrouw zou

geweest zijn, en noemde 't hem gebragte eerbewijs eene beleediging voor de overige aan-

wezigen. Dezen vielen Sisoepala bij , en wilden Joedistira's offer en de vereering van

KrSsna verhinderen. Krösna, ten uiterste getergd , sloeg Sisoepala met zijn' i/a/cra dood.

Kkatoe, de zoon van Sisoepala, werd door Joedistira op staande voet tot Vorst van

Tjédi gewijd (^®), waarna het offer, onder bescherming van KrüSNA , zonder verdere stoor-

nis volbragt werd.— De aanwezige vorsten werden bij hun vertrek door de Pandawa's en

hunne zonen uitgeleid. Doerjodana, die met zijn' raadsman Sakoeni nog na de overi-

gen vertoefde, om Joedistira's vergaderzaal, het kunstwerk van Maja (zie boven, § 34)

te bezigtigen , haalde zich daarbij den spot van KrSsna en van de Pandaxoa's op den hals

,

door b.v. een' kristallen vloer voor een' vijver aan te zien, en vervolgens in een' werke-

lijken vijver te storten , dien hij voor een' nagemaakten hield. Hij keerde vol wrok en af-

gunst naar Hastina terug. Ten laatste nam ook Krêsna de terugreis aan, waarbij de

Pandawa's hem te voet uitgeleide deden.

(**) §60); terwijl weer elders JMégasandi als zoon en opvolger van Sahadéwa genoemd wordt

(zie §70).' Indien hier geene verwarring plaats heeft, moet men aannemen, dat het rijk van

Magada eene verdeeling onderging, of wel, zoo als Ls. zegt, dat er meer dan een Magada

bestond. Vgl. noot 66.

{^'\ Dit was welHgt het voorname doel van den aanval; want het paardenoffer gold voor

het grootste vertoon van magt van een' Indisch vorst , die zich daardoor het oppergezag over

alle omwonende vorsten toekende. C. S.

(*^) Elders vindt men als zoon van Sisoepala en Vorst van Tjédi nog vermeld Drêsta-

KÉTOE (zie §60) en Saraba (zie §70). Hieromtrent geldt hetzelfde, wat boven, in noot

64, over de zonen van Djarasanda gezegd is.
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§ 38. De Fandawa's hadden thans het toppunt van magt en aanzien bereikt , maar moesten

het aldra weder verliezen. Wjasa verscheen , en voorspelde hun' aanstaanden val.

§ 39. DoERJODANA., van Indra-prasta teruggekeerd, beklaagde zich bij Sakoeki over den

geleden' hoon. SakOENI antwoordde, dat de Pandaioa''s , met KReSNA en Droepada ver-

eenigd, in openbaren strijd niet te overwinnen waren, maar dat hij een ander middel tot

hunne vernedering kende in het dobbelspel, waarin hij zeer bedreven was. DrSta-raStra,

begaan met het leed van zijn' zoon, deed voor hem eene gehoorzaal als die van Joedi-

STIRA bouwen , en liet zich ook overhalen , om den laatste tot een dobbelspel uit te noo-

digen. "Widoera, hoezeer ook tegen dat plan ingenomen, moest zelf naar Indra-prasta

gaan , om de uitnoodiging over te brengen.

§ 40. Ongelukkig voor de Pandaioa''s was KReSNA toen in een' oorlog gewikkeld met

Salwa of den Vorst der Sahoas, een reuzenvolk, dat aan de westerstranden woonde.

Hun tegenwoordige Vorst, de broeder van Sisoepala, trok op het berigt van diens dood

tegen Vicaraha uit, waar KrÖS^A nog niet terug was, belegerde de stad , en keerde, na zijne

wraakzucht voldaan te hebben , naar zijn eigen land terug. Krësna vond bij zijne terug-

komst de stad van luister beroofd , en de vrouwen in rouw gedompeld. Hij zAvoer den

Vorst der Sahva's te verdelgen , en toog met een talrijk heir tegen hem uit. Onder het ge-

vecht ontving hij berigt uit Dwaraka, dat zijn vader door Salwa oragebragt was. (<")

Daarop tastte hij hem op nieuw aan , doodde hem in den strijd , en verwoestte zijne hoofd-

stad Martikawata.

§ 41. Inmiddels was Joedistira op de uitnoodiging van Drcta-rastra , met Draijpadi

en de andere vrouwen, benevens een talrijk gevolg, naar Hastina gekomen, terwijl de

overige broeders heimelijk volgden , op een' wagen door Soma-datta , den Vorst der Bah-

lika's
,
gevoerd. Zij vonden te Hastina o. a. Salja, den Vorst der Madra's, en Djajad-

RATA, Vorst der Sbidoe's, wien DrSta-rastra , op raad van Sakoeni, zijne dochter DoE-

Sala ten huwelijk gaf (of gegeven had?). (^")

(G''\ Over den dood van KnësxA^s vader vgl. de noot bij §74.— In de Jav. overlevering ver-

dwijnt BASOE-DÉWit van het tooneel na den dood van KuXGSa (zie boven, noot 48). Van

dien tijd af treedt zijn zoon B;tL;°-DÉWa. in zijne plaats als Vorst van Madoera op, en

wordt de vader niet meer genoemd.

(G8\ Het bmvelijk van DjajuDRuTa, met DoERSiLaWATi maakt het onderwerp uit van iZ;. XVII,

Alap-alapan Doersilawati. 7j\] werd tweemaal geroofd, eens door een' olifant en eens door

eene reuzin. De eerste maal verloste liaar Ardjoen^ alleen, de tAveede maal in vereeni-

ging met DjiiJÏiDRuTa. Deze heet in de Lh. een prins van Bana Kling (zie boven, noot 22).

liet laatste deel van dien naam, Av^aarschijnlijk A-erbasterd uit liet Ind. Kalingga, is in 't

Jav. gebruikelijk als benaming van de kust van Coromandel, of in 't algemeen A^an Vóór-

Indië. In de B. J. Kw. heet hij meermalen Sixdoe-nata , -païi of - radja , en in de omAver-
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§ 42. Bij liet dobbelspel wierp Sakoeni de steenen voor Doerjodana , en deed liem door

valsch spel Joedistiea's schatten, zijnheir, zijne broeders, ten laatste hem zelf en Djrau-

TADI winnen. Deze werd door DoESASANA , dien zij niet goedschiks volgen wilde, half

naakt bij de haren in de vergadering gesleept, voor eene slavin gescholden, en op de

smadelijkste wijze mishandeld. ("" ) Hij wilde haar kleed afrukken; maar door de bescher-

ming van den God Darma kwam er telkens een nieuw te voorschijn, tot de beleedio-er

zijn opzet liet varen. Daarbij kwamen allerlei verontrustende teekenen. Men hoorde jak-

halzen huilen, ezels balken, en zag schrikwekkende vogels in 't rond vliegen. DReïA-RASTiiA
,

die alles ongehinderd had toegelaten , werd nu beangst , en gaf Draupadi vrijheid om te

eischen , wat zij verkoos. Zij vroeg het ontslag van Joedistira uit de slavernij ; vervol-

gens dat van zijne broeders , en verlof voor hen , om met wagens en wapenen af trekken.

DrSta-raStra schold hun al het verlorene kwijt, en liet hen vrij n^av Indra-prasta terug-

keeren.

§ 43. Het dobbelspel was evenwel aan de vijanden der Pandaioas te wel gelukt, om niet

andermaal beproefd te worden. Karna en Sakoexi stookten Doerjodana op ; en, ofschoon

(GS) kingen is de laatste beuamiog, meestal verbasterd in SixoOEKëDja of Sindoekdju, zelfs zijn

meest gewone }iaam geworden; maar de beteekenis van dien naam (^Vo7'st der Sindoe's) schijnt

bij de Javanen vergeten, en Sindoe niet meer als naam van land of volk bekend te zijn.

(g9\ Plet was bij deze gelegenheid, dat BniA zwoer, Doesasaxa te dooden en zijn bloed

te drinken. WiLSOx, Theatre of the Hindus , II, 361.— Volgens Ward was liet Doeejodaxa,

die Draupadi op den schoot wilde nemen, en liaar bij 't kleed vatte, 't welk zij vlngtend

in zijne liand liet , en dat telkens , wanneer hij haar aangreep , door een ander vervangen

werd. Tot straf voor die beleedigiug werd later Doerjodana 's dij door Bi:\ia met de knods

verbrijzeld (zie § 63 , IX). Op de geloften van Bima tegen Doesasana en Doerjodaxa beiden

wordt in de B. J. meermalen gezinspeeld, gelijk mede op die van Draupadi, om het

hoofdhaar niet op te binden, aleer zij het geAvassclien had in 't bloed der Koeroe's, welke

gelofte waarschijnlijk bij dezelfde gelegenheid werd uitgesproken: zie VII, 9— 10; XXXIX,

24—5; XL, 1 en 9 ; LX, 13—4; LXI, 11; en vgl. XXXIX, 20, en de noot ald.— Een Jav.

verhaal door P bij VII, 9—10 tot opheldering aangehaald, beschrijft de aanleiding tofc

Dropadi 's eed aldus. In de afwezigheid der Pandaiod's was zij met haar' zoon PiïXTJa-WitLj'i

door DoERJODuXii ontvoerd. In hare gevangenschap werd zij door Doersashnh, wegens

hare weigering, om zijne vrouw of bijzit te worden, grovelijk mit-handeld, en als slavin

tot het vernederendste Averk in de keuken verwezen, terwijl PaN^TJit-waLa als grassuijder die-

nen moest. Dit verhaal is denkelijk aan een der Lk. ontleend, maar komt in de mijne

niet voor; evenmin als de eed van BlMii, waarbij dezelfde schrijver, waarschijnlijk bij ver-

gissing, naar Lh. Obonrj-obonjan Balé Si Gala-gala verwijst.— Ook van de geschiedenis van

't spel is in de mij bekende Lk. niets dan een zwak en onbeduidend afschijnsel terug te

vinden, en wel lang vóór het huwelijlc van Joedistirh met Dropadi: zie boven, noot 40.
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{§ 43) thans de overige Koeroe's, ook Soma.-datta en zijn zoon (denkelijk Boeri-srawa? zie §00,

in de noot) er tegen gestemd waren , liet de zwakke DReTA-RASTRA zich door liefde voor

zijn' zoon verleiden , om Joedistira tot een tweede spel op te roepen , met bepaling dat

de verliezende partij twaalf jaren als balling in de bosschen zou leven, en zich gedurende

het dertiende schuil houden , op straffe van in geval van ontdekking nog twaalf jaar in bal-

lingschap te moeten blijven: anders zou zij met den aanvang van 't veertiende jaar terug-

keeren, en haar eigen gebied weder in bezit nemen. Joedistira voorzag den afloop, maar

durfde niet weigeren. Hij kwam dus naar Hastina, en verloor op nieuw, door toedoen

van Sakoeni , die weder voor Doerjodana speelde, — Deze verschijnt voortaan , in de plaats

van zijn' vader, als zelfstandig en onafhankelijk Vorst. C"")

§ 44. De Pan^aiüa's hernamen nu 't kluizenaarsgewaad, en gingen met Draupadi, onder

aanvoering van Daümja, op weg. Koenti bleef bij Widoera achter, en Soebadra werd

met de zonen der Pandavoas naar hare maagschap te J)«;ara/(;a gezonden. (^') De ballin-

gen trokken eerst noordwaarts naar de Jamoena , vervolgens westwaarts door Koeroe-hsé-

tra , naar het bosch van Kamjaka , aan de Sarasivati. Hier werden zij tegengehouden door

Kirmira, een' menschenetenden reus, den broeder van Baka (zie § 25), en vriend van

HiDiMBA (§ 24). Ook hij werd door Bima gedood. C^^) De Pa7idaiva's zetten zich nu

in 't bosch Kamjaka neder, waar zich vele brahmanen rondom hen verzamelden. Zij leef-

den hier en in 't naburige bosch Dwaita-wana van de jagt , en hielden zich tevens met het

bestuderen der Wéda's en oefeningen in 't boogschieten bezig.

§ 45. Op raad van AVjasa verliet Ardjoena voor eenigen tijd zijne broeders , en ging in

't Himalaja-gebergte strenge boete doen , om goddelijke wapenen te erlangen tot bestrij-

ding der Koeroe''s. Siava verscheen hem in de gedaante van een' kirata (boschmensch

,

wilde) , om zijn' moed te beproeven. Na eene hevige worsteling maakte Siwa zich be-

kend, en schonk hem het wapen Pasoepata (naar Siwa's bijnaam Pasoe-pati). ('') De
Goden AYaroena , Jama en Koewéra verschenen ook , en gaven elk aan Ardjoena een

bovennatuurlijk wapen. Ten laatste daalde op zijne bede Indra's wagen
,

gevoerd door

(») Ls.; Bopp, 91;— vgl. noot 28.

n^\ Na 't vertrek der Pandawa's Ontving Doeejodajïa een bezoek van den heilige Mai-

TKÉJA , die hem raadde , Joedistira , onder afstand van een klein stuk gronds , van de bal-

lingschap te ontslaan; maar hij nam die tusschenkomst zeer euvel op, en haalde zich

daardoor Maitjréja's vloek op den hals. Wakd II, 434.— Die vloek wordt herdacht in £. J".

LXI, 9—10.

(7 2) Hierop wordt gezinspeeld in B. J. Kw. XVIII, 9,3 : zie Kr. aant. bij XXVII, 30, 3—32, s.

(^3) In 't Jav. heet het wapen zelf Pasoepati of Pasopati, en komt in de B. J. meermalen

voor. In de Lk. heb ik het slechts eenmaal vermeld gevonden, namelijk in Lk. Poetoet

Ga7ida-prana, waar Akdjoenu er de armen van GaJfDaMaNa meê afschiet: zie boven, noot 44.
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{§ 45) Matali , uit den hemel neder , om hem op te voeren naar het hemelhof van zijn' godde-

lijken vader (zie boven § 13), waar hij feestelijk onthaald werd. Indra leerde hem het ge-

bruik van allerlei bovennatuurlijke wapenen, deed hem door Tjitea-séna, den Vorst der

Gandarba's , in hemelschen zang en dans onderrigten , en gaf hem Indra-séna als vriend. C^*)

Onder de hemellingen , waarmede Aedjoena kennis maakte , behoorde ook de apsa-

rase Oerwasi, die meermalen met aardbewoners in naauwe betrekking was geweest. Ook

PoeroerawaS, een der eerste vorsten van 't aloude Pratistana (zie § 1) had hare gun-

sten genoten C^), waaraan 't Maangeslacht , en later dat der Barata's zijn' oorsprong te

danken had. Ardjoena zag haar dus met regtmatig ontzag als zijne stammoeder aan ; maar

de belangstellende blikken , die hij op haar wierp , werden door Indra in anderen zin

opgevat. Deze meende Ardjoena'S geheimen wensch te voorkomen , door T.titra-Séna

tot Oerwasi te zenden , om hare gunsten voor den jongen held te verzoeken. Zij liet het

zich geen tweemaal zeggen, en begaf zich aanstonds tot hem, om hare wederliefde te ver-

klaren. Ardjoena ontving haar met diepen, maar kouden, eerbied, en wees hare teedere

aanbiedingen volstandig af. Na vruchtelooze pogingen , om haar' hartstogt aan hem mede

te deelen , verwijderde zij zich , buiten zich zelve van woede , en vloekte Ardjoena , om
als danser en geslachtlooze een smadelijk leven onder de vrouwen te lijden. Indra , van 't

gebeurde onderrigt
,
prees Ardjoena'S standvastige deugd , en troostte hem over den vloek

van Oerwasi door de verklaring, dat de uitwerking slechts van korten duur zou zijn,

* en tot zijn welzijn strekken, door hem gedurende 't dertiende jaar der ballingschap tegen

ontdekking te waarborgen.— Nadat hij ook in den wapenhandel de hoogste volmaaktheid

bereikt had, verdelgde hij op last van Indra het reuzenvolk der Nmata-Tcawatja's , en de

tooverstad Hiranja-poera, mede door reuzen bewoond, en ontving -tot loon daarvoor een'

diadeem, een harnas, den veldboom JDéioa-datta en andere eereteekenen van bovennatuur-

lijk vermogen.— Na vijfjaren in den hemel te hebben doorgebragt, keerde hij tot zijne

broeders terug, en vertoonde hun de goddelijke wapenen. Hij werd evenwel door Narada

vermaand, om zich tot het gebruik van gewone wapenen te bepalen. C^^)

("*) Wie deze Ixdea-sé^ta was, blijkt mij niet; ook niet, of het dezelfde was, die later, als

dienaar der Pandawa's , hunne overige bedienden naar Dwaraica, en vandaar naar Oepaplau]ja

geleide : zie § 50 en 58.

(^») Die minnehandel maakt het onderwerp uit van 't prachtige drama Wihramorwasi , waar-

van eene dichterlijke vertaling voorkomt in Wilsox, Theatre of the Ilindus, I, 183, vigg.

('*) Ls.; Bopp , XVII-XIX, en Ardschuna's Hivimelreise , 1—13; Die Sündflut u. s. w.: Ardschunas

Büchhehr.— In de mij bekende Jav. Lh. is geen spoor van Ardjoena's reis naar den he-

mel te vinden. Zij is evenwel in de Jav. overlevering bekend door het dichtwerk Wi-

waha of Mintaraga, dat uit het Kw. in verscliillende omwerkingen in nieuwe poëzij is

overgebragt. Eene van deze is, met vertaling en aanteekeningen , door den Heer Gerickf.
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§ 46. De andere Panclawcis hadden inmiddels eene bedevaart gedaan naar de uiterste gren-

zen van de noordelijke bovenlanden. Zij ontvingen hier (of in 't bosch Dwaiia-iva7ia?) een

bezoek van IvEëSNA, benevens de zonen van Droepada, den Vorst van Tjédi, en de vijf

broeder-vorsten der Kékaja's. Later, na hun'' terugkeer in 't boscli van Kavijaha, be-

zocht KReSNA hen nog eens. Ook had Joedistiea eene ontmoetino- met den heilio;e Wrê-
HAD-ASWa, die hem tot zijne bemoediging de geschiedenis van Nala, den Vorst van Ni-

sada, verhaalde, die, even als hij, door 't spel tot de uiterste ellende gebragt, evenwel

later zijn geluk hersteld zag. Dat verhaal behoort tot de beroemdste episoden van de

(6) iu de Verliandelincjen van 't Bat. Gen. v. K. en W. , Deel XX, uitgegeven. De inhoud komt

in 't kort hierop neder. NiWi°Ta,-KAWa,TJ^ , de reuzenvorst van Ima-hima-taka , had aan God

Ésdkh de hemelnimf SOEPRaBa, ten huwelijk gevraagd, en op de weigering van dat aan-

zoek besloten, den Soeruluja, het Hemelhof, te verdelgen. Het was voorspeld, dat hij

sterven zou door de hand van een' mensch, die door strenge boete de gunst van Batura

vSiWAH gewonnen had. Daarom werd in den godenraad besloten , tegen NiWaïn-K-A^WjiTJÜ

de hulp van ARDJOEXa, in te roepen , die zich toen als boeteling , onder naam van MiXTiï-

Pa°tGix, op den herg Indraldla ophield, met oogmerk om van Siwah een hemelsch wapen

tot bestrijding der Koraioci's te verwerven. Ten einde vooraf de proef te nemen van de

volkomenheid zijner boete, wordt So£PK°iBa, met zeven andere hemelmaagden tot ARDJOEXa

gezonden, om hem door hare bekoorlijkheden in verzoeking te brengen. De proef wordt

met glans doorgestaan, en de nimfen keeren onverrigterzake , maar zelven door liefde ver-

teerd, tot ÉxDKii terug. Nu daalt deze zelf tot AnnjOENa neder, en vermaant hem , om nog

eenigen tijd in zijne boete te volharden, tot Siwah hem zal verschenen zijn. Niet lang

daarna ziet Akdjoexu. zijn leven bedreigd door den reus MoMOxa Moeeku,, die door Nl-

Wa,Tu-KAWuTJiü op hem was afgezonden , en de gedaante van een everzwijn had aangenomen.

ARDJOEXa velt hem met een' pijl; maar op het oogenblik, dat hij er den pijl weder uit-

halen wil, nadert Siwaii, in de gedaante van een' jager KiEaTa-nOEPa. , en beweert, dat

het zijn pijl is, die het wild gedood heeft. Er onstaat een twist, die op een' hevigen kamp-

strijd uitloopt. Ten laatste herneemt Siavah zijne goddelijke gedaante, verklaart zich vol-

daan OA'er AnnjOEXa, 's boete, en schenkt hem den pijl Pasopati, die u.it het van zijn lïg-

chaam afgewischte vuil geschapen is. Hiermede is het doel van AnnjOEXa 's afzondering be-

reikt , en wil hij tot de zijnen wederkeeren , als weder twee nimfen verschijnen , die hem van

wege ÉxDRa, naar 't hemelhof noodigen. Hier verneemt hij van ÉxDRa, dat zijne hulp tegen den

reuzenvorst vereischt wordt. Om dezen echter met vrucht te kunnen bestrijden, is het noodig,

vooraf te ontdekken , Avelke plaats van zijn ligchaam kwetsbaar is. Met dit oogmerk wordt

SoEPEHBii , onder geleide van Ardjoexh , tot hem gezonden. Zij neemt den schijn aan , van

zich vrijwillig aan den reus te komen overgeven ; hij laat zich A'angen, en belijdt haar, om

zijne liefde te bewijzen, dat de punt van zijne tong de plaats is, waaraan zijn leven hangt.

Daarna weet zijniet Aedjoexu, die de bijeenkomst ongemerkt heeft bijgewoond , te ontsnap-
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{^ AQ) Ma/ia-iarata. — Bima, door Draupadi uitgezonden, om in 't bosch bloemen te zoeken,

geraakte daarbij in strijd met de reuzen, en doodde Djatasoera.
C'^')

§ 47. Terwijl de Pa7iclaïoa's zicli in 't boscli Dioatai-wana ophielden, besloot Doeejodana
,

tot overmaat van vernedering, zich in al zijn' vorstelijken luister aan hen te vertoonen;

doch het liep, door tusschenkomst van den God Indra, tot zijne eigene beschamin"- af.

De meergenoemde Gandarba-vorst Tjitea-séna (zie § 45), tot dat einde op aarde Gezon-

den , nam Doerjodana gevangen , en leverde hem in handen van Joedistira , die juist

met offeren bezig was. Op voorbede van dezen weder ontslagen, besloot Doerjodana
,

uit hartzeer over den geleden' smaad, den hongerdood testerven, en de regering aan zijn'

broeder Doesasana af te staan. Maar de daemonen voerden hem levend in de onderwe-

reld, waar hij vernam, dat hij en de zijnen allen geïncavneevde daié?/a's waren; waarna hij
,

in zijn lot berustende, naar Rastina terugkeerde. — BiSMA , Drona, KrÖpa en anderen,

die vroeger de Pandawa's begunstigd hadden, werden van nu af hunne vijanden. C^^)

§ 48. Doerjodana wenschte nu op zijne beurt een radjasoeja-oïïer te verrigten, maar

werd hiervan door DReTA-RASTRA teruggehouden , dewijl Joedistira nog leefde. Op raad

van zijn' poerohita besloot hij dus tot een ander, het zoogenoemde JFisnoe-o&ev , hetwelk

gezegd Averd gelijke waarde te hebben. Ook hierbij moest de Digiuidjaja (zie § 36) voor-

afgaan. Deze werd door Karna op roemrijke wijze volbragt. Hij bragt o. a. Droepada

en diens tvasallen tot onderwerping, verder de vorsten van Magada, Angga^ Bangga, Mi-

C^) pen, en naar den Soeralaja terug te keeren. NiwuTa-KAWaxj^t , zich bedrogen ziende , rukt

terstond met zijne gansche krijgsmagt tegen den hemel op. ÉxDKa trekt hem aan 't hoofd

der déioa 's , en vergezeld van Ardjoenu, , tegen. Na een hevig gevecht neemt ARDJOEXa

den schijn aan , van doodelijk getroffen te zijn. Op het zien van zijn' val roept Niwaxa-

KAWaTJa, van vreugd buiten zich zelf, zijne overwinning uit; maar naauw heeft hij den

mond geopend , of de pijl Pasopati , door ARDJOEXa afgeschoten , treft hem in de tong , en

doet hem dood nederstorten. ïot loon voor zijn' bijstand wordt ARDJOEXa, onderden naam

van ExuRa's zoon, voor zeven maanden tot Vorst van den Soeralaja verheven, en met de

zeven nimfen , die hem getracht hadden te verleiden , in den echt verbonden. Na verloop

van dien tijd keert hij, met velerlei bovennatuurlijke gaven verrijkt, naar de aarde en tot

de zijnen terug.

C?) Ls.; Wakd, II, 435—6. Vgl. Kr. aant. bij XXVII, 25, 3-4.— De juiste tijdsorde en

onderlinge verhouding van deze en de naastvolgende voorvallen
( § 46—9) is mij niet geheel

duidelijk , en meerendeels uit twijfelachtige aanwijzingen bij gissing opgemaakt.

(^*) Volgens Ls. zou de verklaring van den overgang van Bisma c. s. tot de partij der

Koeroe's het eigenlijke doel van deze episode zijn. Hoe zij evenwel tot die verklaring dient,

is mij niet duidelijk. Is 't misschien zoo te verstaan, dat die voormalige vrienden der

6.
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(§4iS)tila, Kalingga en Tjédi; alsook EoEKMi, den Vorst van Bodjakaia, en trad met de IFres-

nt's in minnelijke schikking. {J^)

§ 49. In het twaalfde jaar van de ballingschap der Pandawa's kwam Djajad-kata, de

Vorst der Sindoe's, die met een aanzienlijk gevolg naar het land der Salwa's op weg was,

om met de dochter van den Vorst te huwen, door het bosch Kamjaka, en ontvoerde

Draupadi, terwijl d^e Pandawa's ter jagt waren. Zij kwamen echter weldra terug, en zet-

ten den roover na, BiMA nam hem gevangen , en wilde hem dooden ; maar Joedistira

schonk hem vergiffenis, en liet hem meteene ernstige vermaning aftrekken, nadat hij zich

voor den slaaf der Pandawa's verklaard had. (®")

§ 50. Toen het twaalfde jaar ten einde liep , moesten de Pandawa's eene schuilplaats zoe-

ken, waar zij het dertiende jaar onbekend konden blijven. Zij besloten, zich naar Oepa-

plaiDJa, de hoofdstad der westelijke Matsya's of IFirata's (^^), aan de Saraswati , te bege-

ven , waar een oud vriend van hun geslacht , de Koning Wirata , heerschte. De God

Darma daalde neder, om hun voornemen te bevestigen, en hun een onbemerkt verblijf

{e Oepaplawja te beloven. Zij namen daarop afscheid van de kluizenaars, en trokken uit

het bosch Dioaita-wana. Onderweg deed Daumja een vuuroffer voor het herstel hunner

magt , waarna hij met het heilig vuur en de bedienden vaii Draupadi naar Panijala ging

,

terwijl Indra-Séna met de wagenmenners , de wagens en paarden naar Dwaraka gezonden

werd. De Pandawds zelven begaven zich met Draupadi te voet naar Wirata. Hier ver-

borgen zij hunne wapenen nabij eene begraafplaats , in een' hollen boom , na ze in de ge-

(T*) Pandawa's ook voor geïncarneerde daemonen verklaard werden, en daarom begrepen, zich.

met de Koeroe s als hunne natuurgenooten te moeten verbinden ? Maar Bisma was immers de

incarnatie van een' Wasoe (zie § 3) ?

(^9) Deze overwinningen behooren waarschijnlijk tot de oudere gedeelten van 't heldendicht,

dat eerst later ter gunste der Pandawa's gewijzigd en vervalscht werd , maar niet zoo vol-

komen, of hier en daar straalt de oorspronkelijke voorstelling nog door. Vandaar, dat,

hetgeen van de overwinningen der Koeroe's nog in 't gedicht is overgebleven , zoo slecht

tusscben de overige gebeurtenissen past. Ls.— In de Jav. overlevering vinden wij dit tijd-

perk van de hoogste magt der Koeroe's terug in Lk.'SXKl., TJaloentang: zie beneden , noot 84.

('") Bopp , Die Sündjïut, u.s.w.: Baub der JDraupadi.

(s*) Op de kaart van Kiepert staat de naam Matsya slechts eenmaal, aan den linkeroever

der Gangga, beneden Pratistana ; maar dit zijn blijkbaar de oostelijke Matsya's, zoo als

Ls. ze (blz. 599, noot l) uitdrukkelijk noemt , in onderscheiding van de westelijke Matsya's

(op blz. 613, noot 2, vermeld), die, door Djarasaxda 's overmagt uit de oorspronkelijke

woonsteden verdrongen, naar het Westen de wijk namen. In dit nieuwe gebied der Jfa?,sya',s

lag de stad Oepaplawja, de zetel van Wirata en de tijdelijke wijkplaats der Pandawa's.—
In het Jav. heet de hoofdstad , zoowel als het land , Wirata ; en de Vorst , MaswuPAti of

Man^osah-pati (Kw. Maïsta-nata , Matstadipa , "Wirata of Wiratéswara) , is dezelfde als
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(§ 50) daante van een lijk te hebben zaraengebonden (^^), om de voorbijgangers af te schriklcen.

Voorts namen zij geheime namen aan(DjAJA, Djajanta, Widjaja, Djajat-séna, Dja-
jad-bala) (®^), en trokken de hoofdstad in.

§ 51. Ten einde hier onbekend te blijven, en zich niettemin 's Vorsten genegenheid voor

hun geslacht ten nutte te maken , meldden zij zich een voor een , onder valsche namen
,

als voormalige dienaars en vrienden van den verbannen' Joedistira aan. Deze zelf gaf

zich uit voor een' brahmaan , Kanka genaamd , den bestuurder en deelgenoot van 's Vor-

sten uitspanningen; Bima voor een' hofmeester, kok en worstelaar, genaamd Ballawa;

Ardjoena , als vrouw verkleed , voor een' geslachtlooze of hermaphrodiet , met name WrS-

HANNALA (of BReHANNALA) , onderwijzer in dans, muziek en zang, voorheen in dienst van

Draupadi ; Nakoela voor den hofstalmeester Damagrantika , Grantika of Damagranti
;

Sahadéwa voor Tantripala , den opzigter van 's Vorsten kudden , en Draupadi voor

de kamenier Maltni. Zij werden, ieder in zijn voorgewend beroep, in dienst genomen.

BröHANNALA werd in 't vrouwenvertrek geplaatst, als onderwijzer van 's Vorsten dochter

OETARa; Malini kwam in dienst bij de Koningin Soedésna , enz, {^^)

(8 1) DOERGANDaNa , de broeder van Doergandini, de overgrootmoeder van Pandaiva's en. Kora-

wa/s. Of ook de Indische Wirata, de schoonvader van Abimaïtjoe en bondgenoot der

Fandawa's, dezelfde is als Ma.tsta, de tweelingbroeder van Satyawati (zie §4), kan ik

uit mijne bronnen niet met zekerheid opmaken , maar vind althans geene voldoende reden

,

om het tegendeel te onderstellen. Dat hij verscheidene geslachten zou hebben moeten door-

leven, om nog met de achterkleinkinderen van zijne zuster ten strijde te gaan, kanvoorzeker

in de Ind. mythen geen ernstig bezwaar opleveren. Men denke slechts aan KRëTA-WARMA.

,

den broeder van den overgrootvader der Pandaiva's, die mede aan den strijd deelnam, en

eerst na de geboorte van hun' kleinzoon Pariksix een gewelddadigen dood stierf (§ 73).

(**) Ward; Pavie , La reconnaissance cVArdjouna;— volgens Ls. werden de wapenen aan

een lijk vastgebonden.

(«ï) Met welk doel, blijkt mij niet. In 't vervolg van 't verhaal van Ls. komen die namen

niet meer voor.— Vgl. in 't Jav. den naam Djaja-LuGa voor WRëKODaRa , in noot 84.

(**) De geschiedenis van 't verblijf der Pandatva's aan 't hof van Wirata is in de Jav.

overlevering ten deele bewaard gebleven ; maar die overblijfselen zijn in de volgorde der ge-

beurtenissen ver uit elkander geraakt. Eeeds weinige maanden na den dood van hun' va-

der en de komst van D0EEJ0r)a,Na aan de regering zagen wij hen, op bevel van den God

BEaMa,, naar Wirata de wijk nemen (zie boven, noot 40), waar zij zich bij den Vorst

moesten aanmelden, en hunne diensten aanbieden, met uitzondering van ARDjOEVa, die,

onder den naam van KSndi WRA.TNaLa , voorloopig een zwervend leven zou leiden. JoEDiSTiRa

werd, onder den naam van WiDJa-KaNKa, , tot Tanda of raarktmeester benoemd; NAKOELa en Sa-

DÉWa als stalmeesters [loerah panègar) bij 's Vorsten zoon SÉTa in dienst gesteld. BiMa, die inmid-

dels Koexti bij AeiaSa, op den berg i2eto/toe , in veiligheid had gebragt, kwam, onder den naam

van ABiLawa, bij den slagter WëLAKAS in huis, en ging vóor zijn' zoon door. Van DrofaDï



ïLir INLEIDING.

§ 52. Malini's bekoorlijkheden wekten de begeerlijkheid van Kitjaka , 's Yorsten veldheer.

Hij was de zoon van een' Vorst der Kékajco's, en broeder van evengenoemde Soedésna
,

de Vorstin van Wirata. Malini wees zijne verliefde aanzoeken van de hand , met de waar-

schuwing, dat zij de vrouw van \i]ï ga7idarhds was, die hem zeker ^ouden dooden , indien

(8 *) kan Her nog geene spraak zijn, daar zij in de Lh. eerst veel later optreedt (zie boven, noot 44)

:

maar in de geschiedenis van de Indische Malini wordt zij vervangen door Boh WëRDixixG Sm :

zie beneden, noot 85.— Nadat voorval ontvingen de drie oudste Pandawas \Sia Maswupaïi elk

een stuk land ter ontginning en bewoning, onder voorwaarde, om hunne Avare namen te

hernemen. JoEDiSïiKa, kreeg het bosch van Marta , BiMa, dat van Agoel Faiiiinang , AEDJOEXit

dat van Madiganda (Lh. X, Djagal AUlawaY Elders luiden die namen gewoonlijk Amar-

ta, Paniénang en Madoehara. Het eerste werd de zetel van een rijk van denzelfden

naam , en de eigenlijke hoofdstad der Panduiua's gedurende DoerjodhNu 's heerschappij te

Astina ; terwijl Paménang en Madoehara meer als bijzondere landgoederen of apanages van

WRëKODaRa, en AnnjOEXa te beschouwen zijn.— De Pandawa's moesten evenwel nog vóór de

herovering van Astina andermaal voor de vervolging hunner vijanden zwichten. Amarta

werd door KARXa,, en tevens Divarawati door BaLa-DÉAVa. , voor DoÉRjODaN^ji veroverd, die

nu eindelijk gansch Java aan zijne heerschappij onderworpen zag. De Pandawa's verscho-

len zich weder onder valsche namen te Wirata. JoEDiSTiRa hernam den naam en de be-

diening van Baden Tanda Winja-KuXKa ; WRëKODaRa. noemde zich Baden Djaja-LaGa

;

AnnjOEKa diende, onder den naam van GëxDRÈH KëMASAX, als emhan (z. v. a. paedagoog) bij s

Vorsten dochter Oetari, die pas met zijn' zoon ANKa-AviDJaJa (Abimanjoe) gehuwd Avas ; Soen-

DARi , de dochter van KRësxa en oudste gemalin van ANKa-wiDjaja , vond huisvesting bij den

slagter WëLAKAS, en heette Boh Lara TëMON' (d. i. vondeling). KRëSNa nam de gedaante

aan van een' reus, en heerschte, onderden naam van DÉWa-JAKSa, te Djadjar Sewoe., waar

SoEBaDRa, en SiKANDi, mede in reuzen veranderd, zijne jongere broeders DiAVaRa en Tja-

LOEïfTANG voorstelden. De laatste maakte zelfs aanspraak op de hand van Oetari, en ver-
,

scheen met zijne broeders in vijandelijke houding te Wirata, waar zij eveuAvel hunne ware

gedaante hernamen.— KRëSNa 's zoon SaMBa , die te Dwarawati was achtergebleven , had

den moed, zich aldaar, onder den naam van Prahoe Anom WiSNOE-BRaTa of SaMBa SAMBaOj"

,

als opvolger van zijn' vader op te werpen, en den A'oeroe-vorst schatting te weigeren.

Zelfs zond hij den bode, die zijne onderwerping kwam eischen, met kaalgeschoren hoofd

en afgesneden ooren en lippen terug , en maakte zich tot tegenweer gereed. Maar hij werd

door zijn' oom BaLa-nÉAVa overwonnen, en moest op zijne beurt naar Wirata vlugten. Ten

laatste kreeg DoERjODaNa kennis van de schuilplaats der Pandawa's , en toog met BaLa-DÉWa

,

KARNa en al de Korawa's tegen hen uit, maar Averd door SÉïa teruggeslagen. Hiermede

eindigt Lh. XXXI (Tjaloentang), de laatste, die de B. J. voorafgaat. Inderdaad vinden wij

bij den aanvang van ons gedicht de Pandawa's met KRësxa te Wirata bijeen.— Nog een

derde, maar zeer verduisterd, spoor van de Indische mythen omtrent het laatste jaar van
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(§ 52) hij 't waagde , hare eer aan te randen. Hij liet zich daardoor niet afschrikken , maar zocht

de hulp van zijne zuster de Koningin, die, om hem genoegen te geven, hare kamenier

met ververschingen tot hem zond. Hij meende haar nu met geweld tot zijn' wil te bren-

gen; maar zij ontsnapte, en nam de wijk naar de plaats, waar de Koning met de vijf

Fandaxoas bijeen was. Op hare klagt wilde BiMA aanstonds ter wrake spoeden , maar

werd door Ardjoena tot behoedzaamheid vermaand , opdat zij niet bekend mogten worden.

Draupadi werd dus overgehaald , om Kitjaka in schijn te wille te zijn , en hem in een

bepaald vertrek eene nachtelijke bijeenkomst te beloven. Daar werd hij door Bima afge-

wacht en gedood. Zijne broeders de Oepa-hitjakas , die Malini van den moord verdachten
,

en haar met het lijk wilden verbranden , vielen mede door Bima's hand, Malini schreef

het alles aan hare echtgenooten de gandarhiCs toe. Voor hunne verdere wraak beducht,

wilde WiRATA haar door zijne gemalin doen wegzenden; maar Malini verzocht en ver-

kreeg nog dertien dagen uitstel, als wanneer de gcindarba's haar zouden komen afhalen,

en den Vorst en de zijnen gelukkig maken. Werkelijk ontbraken er nog slechts dertien

dagen aan de vervulling van 't laatste jaar der ballingschap. {^^)

^ 53. De Koeroe's zagen met leede oogen dat tijdstip naderen , hetwelk de Pandawa's in

hunne voormalige regten herstellen zou, ten ware 't nog gelukken mogt, hunne schuil-

plaats te ontdekken , waardoor de ballingschap , Volgens afspraak , van nieuws af aan zou

beginnen. De verspieders, tot dat einde uitgezonden, kwamen in zoover onverrigter zake

terug, maar bragten toch het welkome berigt vanden dood van Kitjaka en zijne broeders.

Kitjaka had namelijk, als veldheer der Matsya's, vele overwinningen behaald op den Vorst

der Trigarta's. Diens opvolger SoeSarma had bij de Koeroes bescherming gezocht , en

wachtte daar de gelegenheid tot wêerwraak af. Hij haalde hen nu over, van den dood des

veldheers gebruik te maken, om den weerloozen Wirata te overvallen, en van zijne

schatten te berooven. Onder aanvoering van BiSMA en Drona trokken de Koeroes uit , en

behaalden grooten buit.

(8 4) de balliügschap der Pandawa's is misscliien, tusschen de beide vorige, te herkennen in X^.

XVIII, Pandawa doelit, waar de vier broeders, na de verdwijning van WKëicODaUa (zie

boven , noot 38) , door DOERjODaNa, met leugens en valsche beloften misleid en in nederige

betrekkingen geplaatst werden. Joedistieu werd ook hier tot tanda benoemd; Ardjoenh

kreeg het uitsluitend regt tot verkoop v an kalk (toebereid ten gebruike bij de sirih) ,
en de

twee jongsten moesten het vee hoeden.

(8 5) In 't Jav. verhaal heet de Vorstin ReKaTaWATl , en hare broeders IvÉNTJitica en ROEPii-

KÉNTJa, patih's van den Vorst. Zij waren onechte kinderen van PaLuSaiuï ; zie boven , noot

13. Zijn andere zoon RaDja-MaLa, die ook te Wirata woonde, was, gelijk zijn naam oor-

spronkelijk aanduidt, een worstelaar van beroep, en deed zijne broeders ia de kampspelen,

waarin hij voor hen optrad , menige weddingschap winnen , o. a. tegen 's Vorsten zonen
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§ 54. WiRATA bragt terstond zijne krijgsmagt op de been , wapende ook de Pandawas (be-

halve Ardjoena , die uithoofde van zijne betrekking bij de vrouwen achterbleef) , en trok

met zijn' oudsten zoon Sanka (^^), aan 't hoofd der troepen, den vijand tegen. Hij werd

door den Vorst van Trigarta overwonnen , en zelf krijgsgevangen gemaakt , maar door Bima
bevrijd. De Fandawa's heroverden de geroofde kudden , noodzaakten den Vorst van Iri-

garta het oppergezag van Wirata te huldigen , en werden openlijk als overwinnaars erkend.

(*5) OETaEa en WKA.TSaNKa, die vergeefs hunne krachten tegen hem beproefden. Eindelijk rie-

pen zij den slagter AsiLawa (WEëKODaRa) te hulp, die R4°Dja.-Mai,a overwon en doodde.

KÉXTJa,Ka schoot toe , om den moordenaar te straffen; AsiLawa wilde zich te weer stellen,

maar nam op raad van "WiDja-KaXKa
(
Joedistiru) de vlugt , om zijne schuld niet door ge-

welddadig verzet tegen den Patih te verzwaren. KÉSTJaKa zet hem na, maar komt op

weg eene dienstmaagd van Oetari tegen, met name Bok WöRdining Sih, wier schoonheid

hem op eens den dood van zijn' broeder vergeten doet. Hij gaat naar huis , en schrijft

een' brief aan de Prinses , om hare bemiddeling te verzoeken. Zij zendt daarop hare dienst-

m.aagd met eene verzonnen boodschap tot den Patih ; maar zoodra hij zijne bedoelingen

gissen laat , neemt WëRDixiNG Sih de vlugt , en zoekt eene schuilplaats bij AfiiLawa. Wel-

dra komt KÉNTjaKa haar als zijne vrouw opeischen, geraakt op nieuw met Aeii-iiWa in

twist, en wordt door hem met de nagels verscheurd. "WëRDi>ïlNG Sin keert tot hare mees-

teres terug , maar wordt van den moord beschuldigd , en ten vuurdood verwezen. AsiLawa

,

hiervan onderrigt, ijlt naar de strafplaats, om haar te ontzetten, maar komt te laat, en

kan zijne woede slechts koelen, door RoEPa-KÉNTJa mede in de vlammen te werpen. [Lk.

X , Djagal Abilawa.\

('*) Elders heet Oetara de oudste. Ls.— Volgens de Jav. opgaven had Maswhpati drie

zonen , SÉTa (Kw. SwÉTA) , OETaRa en WlRa-saXKa of WRATSaNKa (ook WRëSaNKa of WëR-

saXKa, Kw. Sanka). Zoodanig is hun rang van ouderdom bij E. W., en zoo schijnt het

ook bedoeld te zijn in Lk. en in G. R. , indien althans
,

gelijk ik onderstel , in G. R. bij

ojnasn-rt in plaats van derde te lezen is tweede; want WiRa-saxKa heet ook daar de

jongste, en SÉia de oudste. Dit laatste wordt bevestigd door B. J. XIII, l,ï,

waar de beide anderen SÉia's jongere broeders heeten, en zijdelings door XV, 3,«,

waar alle drie worden opgenoemd in de bovengemelde volgorde. In 't Kw. vind ik daar-

voor evenwel niet den minsten grond. Integendeel, zoo men uit het Kw. iets kan af-

leiden, dan is het, zoover ik weet, alleen uit Kw. K, 7,i (aangehaald bij T, X,4,9—
6,6), waar zij nevens elkander aldus worden opgenoemd: Oetara, Swéta, Sanka, en

waar dan ook , denkelijk op dien grond , de eerste naam door N uitdrukkeHjk verklaard wordt

door oudste prins van WiRaTa , terwijl de beide andere niet verklaard worden. Wei-

ligt is de meening van Swéta's eerstgeboorte toe te schrijven aan de hooge onderscheiding,

die hem te beurt valt, van bij den aanvang der vijandelijkheden tot opperbevelhebber

van de krijgsmagt der Fandawa's te worden benoemd. Daar komt bij , dat hij in 't Kw.
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§ 55. Inmiddels hadden de Koeroe's langs een'' anderen weg de nog overgeblevene kud-

den ontvoerd. Oetara, 's Vorsten jongere zoon, die ter bewaking van de hoofdstad vvas

achterg^ebleven , wilde de roovers nazetten , maar miste een' voerman , daar de zijne onlangs

gesneuveld was. Dit vernam Ardjoena, die daarop Draupadi tot den Prins zond, om
hem , als uit eigen beweging , den danser WRëHANNALA als voerman aan te bevelen , voor-

gevende, dat hij voorheen Ardjoena in die betrekking gediend, en in menig roemrijk

wapenfeit had bijgestaan. (*') Oetara liet zich dus door WReiiANNALA ten strijde voeren

;

doch op het zien van 't groote heir der Koeroe's ontzonk hem de moed , en hij wilde naar

de stad terugkeeren. Maar nu deed zijn voerman hem van plaats met hem verwisselen,

en naar den boom rijden , waar de wapens der Pandaxods verborgen waren. Nadat Oe-

tara de hem aangewezene wapenen iiit den boom heeft gehaald , maakt Ardjoena zich

aan hem bekend, gordt zijn gouden harnas aan, wapent zich met zijn'* boog Gandiwa, en

trekt alleen tegen de gansche magt der Koeroe's ten strijde. Zij herkennen hem aan 't

gedruisch van zijn' wagen en veldhoorn en aan 't gekletter van zijn' boog , waarbij de na-

tuur zelve in ongewone beweginc; geraakt. Uit aarde en hemel schieten vlammen te voor-

schijn ; hevige windvlagen bewegen de lucht , en doen de boomen waggelen. Na den vijand

teruggedreven en de kudden heroverd te hebben , verbergt Ardjoena zijne wapenen we-

der, herneemt zijne vermomming, en doet de behaalde zege als die van Oetara aan den

(8 6J meermalen, als bij uitnemendheid, "Wirata-Poetra,-soeta enz. (d. i. d e zoon van Wi-

rata, of, wanneer men Wirata als naam van 't land opvat, de Prins van Wirata) ge-

noemd wordt; wat daar evenwel, met het oog op den zamenhang, vooral na den dood van

zijne beide broeders , niets bewijzen kan.— Maar al is dan Swéta oorspronkelijk niet de

oudste der broeders, zeer bevreemdend is het toch, dat hij, die in 't begin van den

\ oorlog al aanstonds zulk eene aanzienlijke plaats inneemt, in onze Indische bronnen zelfs

niet genoemd wordt. Uit de woorden van Doerjodaxa in 't begin van de Bagaioad-gita

,

aangehaald in Kr. aant. bij XII, 10,2, vlgg., laat zrich evenwel met eenige waarschijnlijkheid aflei-

den , dat het opperbevel over de krijgsmagt der Pandawa's in 't oorspronkelijk heldendicht

van den aanvang af gevoerd werd door Drêsta-dtoemna, die in de B. J. eerst na den

dood van Swéta in zijne plaats als veldheer optreedt; en in ieder geval schijnt het al-

gemeen stilzwijgen omtrent den laatste, zoowel ter aangehaalde plaats van de Bagawad-gita

,

als bij Ls. , Ward, Wilsox, en in 't fragment van de Maha-barata hetrekkelijk Ardjoena's

herkenning, genoegzaam te bewijzen, dat Swéta of in 't geheel een persoon van latere

vinding is , of althans oorspronkelijk eene veel minder voorname plaats bekleedde dan in de

B. J. Kw. : eene omstandigheid van veel beteekenis voor de verhouding van de laatste tot

het Indische epos.

(8') Pavie, La recojinaissance d" Ardjouna. Volgens Ls. was het Koexti, die Wröhannala

als voerman aanbeval, maar dit zal toch wel eene vergissing zijn? Vgl. §§ 44 en 64, waar-

uit schijnt te blijken , dat Koenti zich in dezen tijd te Hastina bevond.
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(§ 55) Vorst berigten. Wirata , inmiddels zelf in de stad teruggekomen , doet de over^Tinning;

openlijk afkondigen en feestelijk vieren. Oetaro, werd met hare vrouwen liaar' terugkeeren-

den broeder tegemoet gezonden.

§ 56. In afwachting van diens terugkomst noodigde Wirata den brahmaan Kanica tot

een spel om zijn rijk en zijne schatten. Kanka maakte bedenkingen , en herinnerde den

Vorst het droevig voordeeld van Joedistira , maar moest zich eindelijk naar 's Vorsten

begeerte voegen. Onder 't spelen beroemde Wirata zich op de overwinning van zijn'

zoon; Kanka wilde den voerman de eer gegeven hebben; er volgde een redetwist, waar-

bij de Koning het geduld verloor , en zich zoover vergat , om den brahmaan met een' dob-

belsteen in 't aangezigt te slaan. Intusschen kwam Oetara van den strijd terug. Met

schrik zag hij Kanka verwond en bebloed, en vroeg, wie zich aan die beleediging van

een brahmaan had schuldig gemaakt. Vernemende, dat het zijn vader was, smeekte Oe-

tara hem, om den brahmaan terstond te bevredigen, eer diens wraak hem in 't verderf

stortte. De Vorst gaf dien raad gehoor , - en vroeg vergiffenis aan Kanka , die daarop

verklaarde , hem reeds vergeven te hebben. Oetara , over zijne overwinning geprezen , schreef

haar toe aan den bijstand van een' godenzoon , die zich eerstdaags op nieuw openbaren zou.

§ 57. Drie dagen daarna vond Wirata, in zijne gehoorzaal tredende , aldaar de vijf vreem-

delingen in vorstelijk gewaad bijeen, op de zetels, voor vorstelijke gasten bestemd. Vol

toorn vroeg hij rekenschap van die aanmatiging. Ardjoena trad daarop vooruit , en maak-

te zich en de overigen bekend. Zijn heldhaftig gedrag in den strijd tegen de Koeroe's

werd door Oetara beschreven. De Vorst veranderde nu mede van toon. Hij erkende

zijne verpligtlngen aan de Pandawa's , sloot met Joedistira , als hun' koning , een ver-

bond, droeg zijn gansche rijk, met de schatten en 't leger, aan hem over (^^), en bood

zijne dochter Oetaro- aan Ardjoena ten huwelijk. Deze verontschuldigde zich op grond

van de verhouding , waarin hij , als leermeester , tot haar gestaan , en 't kinderlijk ver-

trouwen , dat zij voor hem had opgevat , maar nam hare hand voor zijn' zoon Abimanjoe aan.

§ 58. De plegtige voltrekking van dit huwelijk strekte tot inwijding van 't verbond tus-

schen de Matsija's en de Paiulawas. Abimanjoe werd met zijne moeder door Indra-séna

en de overige dienaren naar Wirata geleid. De bruiloft werd opgeluisterd door de tegen-

woordigheid van KrSsna en vele voorname Jadawa's , o. a. zijn' wagenmenner Joejoeda-

NA, den held der Satwata's, ook Sattaki genaamd, naar zijn' vader Satyaka, en

Sainéja of SiNÈR-NAPTRë naar zijn' grootvader Sini. (®^) Verder verscheen Droepada

met zijne zonen; de Vorsten van Kasi en Sihi, en anderen.

(:^*) Waarschijnlijk slechts bij wijze van spreken, om onbeperkte dienstvaardigheid uit te

drukken ? C. S.

|8 9} Elders wordt aan KRësKA een andere wagenmenner Daeoeka toegeschreven : zie §74.

—

De naam Joejoedana komt, zoover ik weet, in geene Javaansche geschriften, ook niet itti
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§ 59. Na de huwelijksplegtigheid vergaderden de vorsten in de gehoorzaal, om te beraad-

slagen , wat nu verder te doen stond , om de Pandawa's in hunne regten te herstellen.

KeSsna was van meening, de gezindheid van Doerjodana door een' vertrouwden afge-

zant te doen onderzoeken ; Bala-rama was mede voor verzoenende maatregelen gestemd.

JoEJOEDANA drong daarentegen op onverwijlden oorlog aan; Droepada vereenigde zich

met hem , en achtte het tijd , om de bevriende vorsten tot uitrusting hunner krijgsmagt op

te roepen. KrcSNA erkende 't gepaste van die maatregelen , maar wilde voor zich nog

geene partij kiezen. Slechts tot de bruiloft genoodigd, meende hij ook na de bruiloft

weder te moeten aftrekken. Mogt DoerjodaNa uit onberaden' overmoed den Pandawa's

hun regt onthouden , dan kon men , na de overigen , ook hem te hulp roepen. Inmiddels

droeg hij Droepada , als den oudste en wijsste , de leiding der zaken op , en keerde met

de zijnen naar Dwaraha terug.

§ 60. Terwijl Joedistira zich met zijne bondgenooten , de Vorsten van Matsya en Pantjala

,

ten oorlog toerustte , en naar alle kanten boden uitzond , om meerdere bondgenooten te

werven , deden de Koeroe's , hiervan onderrigt , van hunne zijde 't zelfde ; en weldra ver-

drongen zich de heirscharen , die van wijd en zijd voor beide partijen aanrukten. Aan

de zijde der Pandawa's voegden zich o. a. de TjédVs onder Drösta-kétok , den zoon van

Sisoepala (zie boven, § 37); de Magada^s onder DjarasandA's zoon Djajat-séna (zie

§ 35) ; de Dasarna''s onder Hiranja-warma , den schoonvader van Droepada's zoon Sikan-

Di ; verder Koenti-bodja , de grootvader (in naam) van de Pandawa's ; de Vorst van Kasi

,

BiMA'S schoonvader; Joejoedana of Satyakl met de Satioaia's , en Pandya, de Vorst van

zuidelijk Matoera. C") Ook Eoekmi, Vorst van Bodjakata, de zwager van KrSsna

(zie boven, § 27), en Salja, Vorst der Madra's, de oom van Nakoela en Sahadéwa

(zie § 11), hadden hunne hulp aan de Pandawa's toegedacht. Maar de eerste werd, toen

hij met een groot heir kwam opdagen , wegens zijne aanmatigende houding afgewezen

,

en ging tot de Koeroe's over. Salja, insgelijks met zijne krijgsmagt op weg, om zich

bij de Pandaiua's te voegen , vond door de zorg van Doerjodana overal rustplaatsen aan-

gelegd en van al 't noodige voorzien ; en toen eindelijk Doerjodana zelf vóór hem ver-

scheen , kon hij , door zooveel voorkomendheid gewonnen , het verzoek niet afslaan , om

(*9) de B.J.Kw., voor. Satyaki of Sctjaki is in 't Jav. de gewone naam; als bijnaam vindt

ineu in de B. J. Sixi-soeta , d. i. zoon van Sixi ; ook , naar den stam , waartoe hij be-

hoorde, WRësKl-WANGSA , Wnësxi-KOELA enz. Volgens de Jav. mythen was zijn vader Sa-TYA-

DJiT of Satadjit, de Vorst\ van Lésan-poera, en zijne moeder Swi of "VVRësixi (G. R., i^.

Bamlang Soemitra). De naam Satya-djit komt bij Ls. voor onder de eerste Vorsten van

Marjada (XXXII), Sata-djit onder die der Jadawa's (XXVII).

(3 0) De hoofdstad der Pandya"s, in 't Zuiden van Indië, dus wel te onderscheiden van de

gelijknamige stad der JadawcCs in Madya-désa.
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(§ 60) zijn veldheer te worden. Hij beloofde evenwel later aan Joedistira, om Karna in den

tweestrijd met Ardjoena te verraden.— Ook de bijstand van IvRësNA ware den Pandawas

bijna ontgaan. Toen Ardjoena tot hem kwam , om zijn bondgenootschap te verwerven

,

vond hij hem slapende, en Doerjodana aan zijn hoofdeinde zittende, om zijn ontwaken

af te wachten. Ardjoena zette zich met hetzelfde doel in eerbiedio;e houdino; aan Knës-

NA'S voeten neder. Deze kreeg bij zijn ontwaken Ardjoena 't eerst in 't oog; maar, de-

wijl Doerjodana 't eerst gekomen was , meende hij zijne hulp te moeten verdeelen : den

een zou hij als wagenmenner dienen, zonder zelf mede te vechten; den ander een groot

heir van gopas (veehoeders) leenen. Ardjoena kreeg de keus, en nam KRëSNA als wa-

genmenner met zich; Doerjodana bekwam een millioen zoogenoemde ^o^a's «an Na'^ajana

of Narajana's , die echter aan den strijd geen deel namen , en slechts enkele malen ver-

meld worden. (^^) Onder de bondgenooten der Koeroes vindt men voorts, behalve de

brahmanen Bisma, Drona en Krcpa , nog vermeld Karna, den Vorst van Angga; SoE-

SARM.4l, Vorst der Trigartas , Baga-datta , Vorst van Pradjyotisa, beroemd om zijne

bedrevenheid in den strijd op olifanten; Boeri-Srawas , Vorst der BaJilikas, den zoon van

Soma-datta (3 2j. Djajad-rata, Vorst der »SmcZoe's ; Soedaksina van iTamèo^/a; voorts de

Kosala 's onder BRëHAD-BALA of BrChad-rata ; de Kalinggas onder Tjitrang-gada
,

den schoonvader van Soejodana ; de Badjas onder KrÖta-warma
,
(ouderen ?) broeder van

Déavamidoesa , den overgrootvader van KrêSNA, en, doorKoENTi, yscade Pandawas [^^)',

(3 1) Narajana komt in de B. J. Kw. een paar malen voor als de naam van een wonder-

dadig werptuig van Aswatama, dat zich, naar het schijnt, in den vorm van verslindende

monsters ontwikkelt: zie Kr. aant. bij XXXII, 5,5—B.

(9ï) SoMA-DATTA. was bij den wedstrijd om de hand van Déwaki (Krêsxa's moeder) door

Sixi overwonnen. Door de gunst van Siwa werd hij vader van Boeri-seawas, die hem

op den zoon van Si.vi wreken zou. Buiten Boeri-srawas , die de middelste zoon schijnt

geweest te zijn, had Soma-datta er nog twee, Boeri en Sala. Ls.— Of onder den-

„zoon van Siki" hier Sattaka, de vader van Joejoedana, te verstaan is, en wanneer

en hoe de wraak vervuld werd , blijkt mij niet. In de B. 'J. komt BoERi-SRÜwa alleen

voor iü den kampstrijd met Satyaki, waarin hij zelf het leven liet (XXIII, 8, vlgg.),

Avelligt als weêrwraak voor het dooden van diens vader ? In de Lh. verschijnt hij meer-

malen, docli slechts als figurant, met zijn' jongeren broeder RoRKMH-Ea,Ta , aan 't hof van

Salju,, die bij de Javanen veor zijn' vader doorgaat (ook volgens B. J. T. en R. W.) , en

aan wien de naam SoMj°-D6NTa als bijnaam wordt toegeschreven (R. W.), In de B. J. Kw.

heet alleen Roekma-rata uitdrukkelijk de zoon van Salja {z\q Kr. aant. bij XIII, 5,3), en

Boeri-srawa de zoon van Soma-datta (/i>. aawi. bij XXIII, 8,3-4) , zonder dat daar iets

blijkt van diens- onderstelde identiteit met Salja.

(9 2) In de Jav. overlevering gaat KRÖTÜ-WARMa (of KARXa-MARMji) voor een' der Korawa's

(jongere broeders van DoERJOoasa ) door: zie boven, noot 26.
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(§ 60) de Gandards onder Sakoeni ; de Banggas, Widéhas en vele andere volksstammen.

NiLA, de Vorst van Mahismati, wordt nu eens onder de bondgenooten der Fandaivas,

dan onder die van de Koeroes genoemd. Dezelfde dubbelzinnigheid bestaat ten aanzien

van de Sibi's en van de vijf Vorsten der Kékajas (^^)

§ 61. Inmiddels had Droepada zijn' poerohita tot de Zoeroe's gezonden, om hun de eischen

der Pandaiüo's bekend te maken. Hij kwam zonder antwoord terug; maar Dröta-rastra

(9*) In de B. J. viudt men aan de zijde der Pandawa''s geene andere bondgenooten ver-

meld dan IvKëSNa met zijn' zwager Satzaki en diens zoon SïiNGa-saN-Ga ; de Vorsten

van Wirata en Tjampala (Kw. Pantjala) met hunne zonen, SÉTiï (Kw. Swéta), OETaRa,

WiRa-SiïxKH (Kw. Sanka), DnëSTa-DYOEMx^ en SiKASDi (volgens de omwerkers de gema-

lin van Aedjoexh : zie boven , bij § 20) ; DitëSTiï-KÈTOE , en in 't Kw. zekeren Ksatra-

DARMA of Ksatri-darma, die bij de omwerkers, onder den naam van SëxRa-DARMa, tot de

partij der Eorawa's behoort (zie Kr. aant. bij XXIX, 11, en XXXI, 2,5 — 4,2). Twij-

felachtig is ook de verhouding van Joejoetsoeh, den onderstelden zoon van "Widoerü (zie

boven, noot 26), die volgens de opvatting der omwerkers te midden van 't gevecht

van de Eoraiua's tot de Pandawa's overloopt /zie Kr. aant. bij XXIX, 11). Of die voorstelling

met het Indisch verhaal overeenstemt, blijkt mij niet. In Ls. vind ik slechts in 't

algemeen vermeld, dat Joejoetsoe deelnam aan den strijd (636, noot s); en indien daar-

mede de B. J. bedoeld is , laat zich wel niet anders onderstellen , dan dat hij , als zoon van

DfiëTA-EASTRA , met zijne halve broeders de Z'oeroe's streed. Hij wordt evenwel opblz. 692,

noot 5, en 693, noot 2 , niet genoemd onder de eenig overgeblevene Jfosroe-s trijders,

en verschijnt niettemin na afloop van den krijg als raadsheer aan 't hof van Jgedistiru :

zie beneden, §§65 en 76.— Veel talrijker zijn in de B. J. de namen van strijdgenooten

der Korawa's. De voornaamste zijn BiSMa,, DROXa en zijn zoon AswsÏTaMa ; Saljh, Vorst

van Mandraka (Kw. Madraha); KARXa, Heer van Awangga; Sakoeot, de Patik van Astïna,

en DjajaORjATH of SiN^DOE-RÜDja. Zeldzamer, en voor een deel aan twijfel van onderschei-

den' aard onderhevig, zijn de namen van Ba,Ga.-Dëxü of -DëXTÏi Kw.
(
Baga-datta) , Vorst

van Srawanti-poera (volgens E. W. en G. E.) ; Boeki-srüwh en EoEKJiu-RaTH. de zonen van

Saljh (zie boven); Nirbitü, zijn patih (?); WEësa-sÉNa (Kw. Soeséï^a), den zoon van

Karxh; zijne verwanten DROEWu-DJajü (Kw- Drokwa en Djaja-eata) en DRëTu-RÜTti; SA'

RuBH-saïa (Kw Saraba en Sata-tjandra) en Gadjaksü, jongei-e broeders van Sakoen'i; Gar-

DaPATi, Vorst van Kasapta (Kw. den Vorst van Trigarta); den Vorst van Malaiva ; dien

van Tjédaka ,- PnATiPÉJa en zijne zonen ; den Vorst van Kamhodja ; Tojh-sabdh , Abisaxyu ,

Pkatipu, WRëHAD-BiiLÜ, SATra-siiiïwiï, WResaja (Vorst van Loka-poera) ; waarbij men nog

den draak Anna-wALiKa en eenige loeta's (XXVII, 25, vlgg.) noemen kan. Van sommige

personen is 't ook twijfelachtig, of zij tot de Koratoa's zelven (de zonen van DëSTiïUiïxa) of

tot hunne bondgenooten behooren, bv. van WiNDaniNi (Kw. Wi.vda?), Noewindu (Avoewiu-'

DA?), DjAJAT-sÉ.\ii of Djaja-sÉxa, enz.l zie boven, noot 26.
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(§ 61) zond van zijn' kant den wagenmenner Sandjaja, den zoon van Djawalgani. {^^) Joe-

DISTIRA verklaarde genoegen te zullen nemen met de steden Wreka-stala , Koesa-stala of

Kanja-koehdjay Makandi, Waranawata , en nog eene vijfde (die niet genoemd wordt). [^^)

Met dien eisch werd Sandjaja naar de Koeroé's teruggezonden, maar men wachtte

vruchteloos naar antwoord, KnësNA begaf zich toen, op aanzoek diev Pandaioa's , zelf naar

Sastina, doch kwam onverrigter zake terug, met berigt, dat de strijdmagt der Koeroé's

y

in elf heiren, onder aanvoering van BiSMA, naar Koeroe-ksétra in aantogt was,

§ 62, Men trok den vijand in zeven heiren te gemoet : 1°. dat van de Pandawds zelven
,

2°. de Matsya's onder Wirata ,
3°. de Pantjalds onder Droepada , 4°. de Sahoata's onder

JoEJOEDANA, 5°. de TjédVs onder DfiëSTA-KÉTOE , 6°. ^^Magadds onder Djajat-séna,

7°. de zuidelijke hulptroepen onder Pandya, (^
')

{^^) SANDjaja of SoEDjaja (R. W. SoEKDjaju-waRa) wordt door de Javanen voor een' zoon

van WiDOERa, en jonger broeder van Joejoetsoeh gehouden (R. W. , B.J.W.; G, R, : „een

„ der Korawa' s" ).

(") Ls, doet hierbij opmerken, dat de Pandawa's niet, zoo als men verwachten zou, hun

eigen gebied terugeischten , en dat van de vier genoemde steden de eerste tot het gebied

der Matst/a's, de drie andere tot dat der Panfjala's behoorden. Hij toont uit deze en

andere omstandigheden aan, dat de Pandawa's niet zoozeer als zelfstandige vorsten met eigene

regten optreden, maar veeleer als veldheeren van andere vorsten, wier belangen zij ver-

tegenwoordigen; dat het eigenlijk de Matst/a's en Pantjala's waren, die, onder de leiding

der PawcZawa-helden , tegen de Koeroé's strijd voerden, tot herovering van gewesten, die door

dezen aan hunne heerschappij waren ontrukt, en dat het slechts voor den vorm is, wanneer

aan de Pandawa's bij de zes heiren hunner bondgenooten nog een zevende als hun eigen

wordt toegeschreven, In 't algemeen heeft men de Pandawa 's volgens hem te beschouwen

als een geslacht van uitheemsche afkomst en zonder eigen grondgebied, maar dat door zijne

dapperheid en door verbindtenissen met inlandsche vorsten zich tot magt en aanzien verhief.

C) Zoo meen ik althans de tamelijk duistere periode van Ls, , 693, r. i—e, te moeten

verstaan.— De zeven heiren der Patidawa's schijnen bedoeld te zijn in B. J. Kw. IX, 16

(zie Kr. aant. XI, 12, g — 15, 2), en de elf heiren der Koeroé's ib. X, 4, 3 [Kr.

aant. XII, 4,s). Evenwel laten zich in de 5. /, bezwaarlijk onderscheidene heiren of volks-

stammen aanwijzen, zoomin aan de eene als aan de andere zijde. Ieder strijder van naam

of rang heeft zijne troepen, die, waar 't noodig is, naar hun land genoemd, en veelal bij

millioenen geteld worden ; maar over 't algemeen verschijnt het gemeene krijgsvolk slechts

als eene massa levend . wapentuig, als een onmisbaar attribuut der hoofdpersonen. Alleen de

Jadawa's worden in 't Kw. , zoo ik het wel begrijp, enkele malen bij hun' volksnaam

[Jadoe, Jadoe-hala of Jadawa-koela) genoemd; maar de uitleggers verklaren het, als een

appellatief, door gevolg, wat op ée'ne plaats (Kw. VII, 10,3, in Kr. aant. niet aan-

gehaald) wel iets voor zich heeft, schoon ook daar de andere opvatting niet onbestaan-

baar schijnt. Vgl. Kr. aant. IX , 9, 6-7.
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§ 63. De beschrijving van den strijd zelf beslaat vijf van de achttien parwa^s, waarin de

Maha-harata verdeeld is , en wel van de zesde tot de tiende , waarvan de inhoud door

Ward {^'} aldus wordt opgegeven:

VI. Houten stier door Sandjaja gemaakt (om geluk in den oorlog te verwerven , in na-

volging van den stier , die bij de offers voor de afgestorvenen losgelaten wordt)

;

vrees van Joedistira's troepen bij 't vooruitzigt van den strijd; het gevecht duurt

vele dagen en nachten achtereen (^®); Aedjoena gewond; zijn twijfel aan een'

goeden afloop en mismoedigheid over den oorlog; KrcSNA tracht door vele redenen

zijn' moed te hernieuwen C""); groote slagting door BiSMA onder Joedistir a's troe-

pen aangerigt; KrcSNA stijgt van zijn' wagen af, en drijft BiSMA met een' rotting

terug; hij bestraft Aedjoena wegens lafhartigheid; Bisma door Aedjoena gewond,

die hem uit zijn' wagen werpt.

VIL Deona benoemd tot opperbevelhebber van Doerjodana's strijdmagt ; Aedjoena van

't slagveld verdreven door een aantal magtige helden ; Vorst Baga-datta en zijn olifant

(die in ée'ne schrede acht mijlen aflegde) door Aedjoena gedood; Abimanjoe, Aedjoena's

zoon , ongeveer twaalf jaar oud , door Djajad-eata en anderen gedood; Djaoad-eata

met zeven ahsauMnVs (d. i. te zamen ongeveer 1.530.900 man (^ " *) ) van den vijand door

Aedjoena gedood ; Aedjoena door Bima en anderen in 't vijandelijk heir gezocht; Ae-

djoena verslaat al de voornaamste helden van Doeejodana's leger ; Alamboesa, Seoe-

TAJOB , Djaeasanda (^ **

*) , SoMA-DATTA (^ ° ^), WiEATA , Deoepada , en andere voor-

name strijders onder Aedjoena (**'*) gedood; Deona (' <>5) en Gatotkatja , de zoon

(9 8) Alleen in X, voor zooveel Aswattama's aanval op de legerplaats der Pawdawa's aangaat

,

eenigzins gewijzigd en uitgebreid naar Pavie, Sauptiha-parva.

(") Dit ziet waarschijnlijk op den geheelen duur van den oorlog? C. S.

(10
o

j

j)e schrijver zegt hierbij in de noot: „Hoogst waarschijnlijk wordt hier gedoeld op de

„ redenen , die in de Bagaivad-gita ontwikkeld zijn."

(^0*) Juister: 765.450 voetknechten , 459.270 ruiters, 153.090 strijdwagens en even zoovele

olifanten. VoN Bohlen, II, 67.

(loj) Lees Djarasamda's zoon Djajat-séna? C. S.

(^0') Lees Soma-datta's zoon Boeei-skawas ? C. S.

(lo») Of dit „onder Ardjoena " bij „strijders " of bij „gedood" behoort, is mij niet regt

duidelijk; ik onderstel het eerste; maar het doet weinig ter zake; wantin ieder geval zijn

hier namen van beide partijen ondereen gemengd. C. S.

(i05j De dood yajj Drona wordt in eene noot van Ward, op bladz. 448, genoegzaam op

dezelfde wijze als in de £. J. (XXXI, 14—18) beschreven, behalve, dat Ward hemdoor

Ardjoexa , in plaats van door DRëSTA-DYOEMNA , den laatsten slag laat toebrengen.
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/'§63, VII) van Bima, gedood; het wapen Narajanastra door ASWATTAMA op Aedjoena gelost.

VIII. Salja door Karna als y\?agenmenner aangenomen ; dood van den reus Tripoera
;

oneenigheid tussclien Karna en Salja ; Joedistira bijna door Karna gedood ; woede

van Joedistira en Ardjoena tegen Karna; Bima verslaat Doesasana, en drinkt

zijn bloed; Ardjoena doodt Karna.

IX. Salja veldheer ; berigt van Koemara ; van verschillende plegtigheden; over den strijd

met wagens ; vernieling van Doerjodana's heir ; dood van Salja door Joedistira
;

van Sakoeni door Sahadéwa (^°^); Doerjodana vlugt voor Ardjoena met het

overschot van zijn leger , en verschuilt zich met hen in een stilstaand water , met wier

bedekt; wordt aldaar door de Pandawa's opgespoord, en zoolang gehoond en getergd

,

tot hij uit het water opstijgt en den strijd hervat; knodsgevecht tusschen Bima en

Doerjodana, waarin deze verklaart, dat het oord, waar hij strijdt, tot de heilige

plaatsen behoort; Bala-rama herinnert hem de zegeningen, aan de bezoekers van

zoodanige plaatsen , inzonderheid van de Saraswati , verzekerd ; hevig gevecht , waarin

Bima de dij van Doerjodana met zijne knods verbrijzelt (zoo men zegt, tot

wraak, omdat Doerjodana voorheen Draüpadi op zijne knie genomen had: zie

boven, noot G8).

X. De zegevierende Pandawcis keeren naar huis terug; Kröta-warma , Krêpa en As-

WATTAMA bezoeken Doerjodana, en vinden hem met bloed bedekt, zijne dij gebro-

ken, enz.; Aswattama belooft Doerjodana, niet van kleeding te zullen verwisselen
,

alvorens DrcSta dyoemna, al de Pandawa's en hun heir te hebben verdelgd; tegen

den nacht met zijne beide makkers nabij de vijandelijke legerplaats gekomen , ziet

hij een' uil op een' boom nederstrijken, en een aantal raven dooden; dit beschouwt

hij als een' wenk , om den vijand terstond in zijn' slaap te overvallen ; KiiePA en KrS-

ta-warma brengen hem het schandelijke van dit opzet onder 't oog, en vermanen

hem , liever tot den morgen te wachten , om den vijand openlijk aan te vallen ; doch

hij laat zich niet bewegen, en maakt zich gereed, om den aanslag alleen te wagen.

Nu besluiten zij , hem bij te staan , en houden de wacht buiten de legerplaats , terwijl

hij alleen binnen gaat. De ingang wordt hem betwist door eene monsterachtige spook-

gestalte, waarop hij vruchteloos al zijne wapenen uitput. Ten laatste komt de God

SiWA hem op zijne bede te hulp, geeft de Pantjala's aan zijne wraak over, vaart

zelf in zijn ligchaam , en wapent hem met een bovennatuurlijk zwaard. Bovendien

(«0 6) In de B. J. (LV, 5-9), ook iu 't Kw., wordt Sakoüxi door Bima gedood. Men zou

dus bij Wakd -weder eene fcut kunnen onderstellen, maar zijne opgaaf v,-ordt bevestigd door

FouCAUX, Stri-vilapa.
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(§63, X) staat een talloos lieir van gedrogten tot zijne dienst bereid. Van dezen vergezeld, sluipt

hij de legerplaats binnen, vindt DeSsta-dyoemna , den moordenaar zijns vaders, slapende

,

en verplettert hem onder zijne voeten, zonder hem zelfs, op zijne bede, een' slag van

zijn zwaard te gunnen. De vijf zonen van Drattpadi, benevens Sikandi en anderen , tot

tegenweer opgekomen, worden allen verslagen. Steeds verder doordringend, ver-

moordt hij al, wat hij op zijn' weg vindt; terwijl KrSpa en Kröta-WAIIma de leger-

plaats van drie zijden in brand steken, en den eenigen uitgang bezet houden , om alle

vlugtellngen af te maken. Na eene vreeselijke slagting , waaraan echter de Pan-

dawa's zeh'sn, door KrSsna's beschikking afwezig zijnde, met hemen Joejoedana

ontkomen , keert Aswattama tegen den ochtend tot zijne makkers terug , en begeeft

zich met hen naar Doerjodana , dien zij nog zieltogend aantreffen. Na hun verslag

te hebben aangehoord, en hun zijn' dank 'te hebben betuigd, blaast hij den adem uit.

—

De Pandawas ontvangen door Joedistira's wagenmenner berigt van 't gebeurde;

Droepada's ('°^) rouw over zijne C*^) kinderen; hij (^°'^) weigert voedsel ; Bima

gaat heen, om Aswattama met de knods te dooden; Aswattama lost het onfeilbaar

wapen Brahmastra; tusschenkomst van KröSNA, die bemerkt, dat de Pandawas

door dit wapen onvermijdelijk zouden omkomen; Ardjoena maakt den Brahmastra

door een ander wapen onschadelijk; hij brengt Aswattama eene wond in 't hoofd

toe, en ontneemt hem een juweel, dat hij aan Draupadi overgeeft, om haar te

troosten.

Aan Lassen ontleenen wij nog de volgende bijzonderheden omtrent den oorlog. Het eigen-

lijk strijdperk was de vlakte van Koeroe-ksétra ; maar in ruimeren zin strekte het oorlogstooneel

zich van 't gebergte tot de zee, en van de Gangga tot den Sindoe uit De strijd duurde

achttien dagen. Op den tienden viel Bisma , de opperbevelhebber der Koeroe'

s

, doodeiijk

getroffen (door Sikandi), als op een bed van pijlen [g ar a-t al -pa), aan den oever der

Mogawati neder, maar stelde, krachtens een hem door zijn' vader verleend vermogen,

het sterven uit, tot de zon naar 't Noorden zou terugkeeren , dewijl het voor een ongeluk

gold, tijdens den zuidwaartschen loop der zon te sterven. C''®) Na hem voerde Drona

gedurende vijf dagen het opperbevel, tot hij door DRëSïA-DTOEMNA gedood werd. Zijn op-

volger Kakna viel na twee dagen, in den tn'eestrijd met ArdjOENA, waarin Salja Jieni

verried (zie boven, §60). Daarna werd bet bevel door Salja , en eindelijk door Doerjo-

(*"^) Lees: » Dracpadi .... hare .... zij . . . "? Want Droepada is volgen p "t voorafgaande

(in Yll) reeds gesneuveld. C. S.

C^"") Vgl. Kr.aant.hJ^ XVII, 10— 15. en de Verleteri7irjen daarop.
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(§63) Dana zelf, ieder slechts een' halven dag, gevoerd. ("*^) De laatste viel door de hand van

(i09j De B.J. ^w. bevat eenige naauwkeurige tijdsbepalingen, die ik evenwel zoomin onderling

als met de Indisclie opgaven op voldoende wijze weet overeen te brengen. Het eerste van die

gegevens vindt men in Kw. VIII, 12, 3—4 (in Xr. aant. bij VIII, 9, *), vóór den aanvang des

oorlogs , als KeSsxa , na de mislukte onderhandelingen, van Hastina naar Wirata terugkeert. Ik

zie geene mogelijkbeid , om uit die plaats iets anders te verstaan , dan de uitleggers gedaan

hebben, dat namelijk de oorlog in de vijfde maand van 't jaar voorviel, en tusschen den

eersten dag der wassende maan (woelan toemanggal) en den vijftienden der afiiemende, dus

binnen één' maansomloop, volbragt werd. Immers woelan toemanggal kan toch wel nooit

volle maan beteekenen? Dan zou de duur van den oorlog op eens tot de helft beperkt

worden, en 't zonderlinge wegvallen, dat van de eerste helft der maand bijna niets ver-

meld wordt. Moet bet evenwel, zoo als gewoonlijk, de eerste verschijning der nieuwe
maan beteekenen, dan is 't zeker toch niet zóó te verstaan, dat de strijd juist op dien

dag begon, of men zou 't aan acbteloosheid moeten toeschrijven, dat reeds in den nacht

vóór KKësxA's terugkeer een tafereel van den maneschijn geschilderd wordt. Zulk eene

achteloosheid is in Javaansche gedichten niet vreemd : het is daar dikwijls , of er geen nacht

zonder maanlicbt is, en of de zon nooit ondergaat, zonder onmiddellijk door de maan te

worden vervangen. Hier kan ik evenwel die fout zoo ligt niet onderstellen; en 't schijnt

ook niet noodig, wanneer wij slechts aannemen, dat de vorige nacht, volgens Oostersch

gebruik, als het begin van den volgenden dag beschouwd, en dat in de aangehaalde tijdsbe-

paling, volgens de opvatting van N, die dag zelf van KRësïTA's terugkeer de eerste der

maan genoemd wordt. Den volgenden dag (dus den 2^^° der maand?) had de uittogt der

wederzijdscbe troepen, de legering op Koeroe-ksétra en de benoeming der legerboofden

,

SwÉTA. bij de Pandawa's, Bisma. bij de Z'awraiüa's, plaats (Kw. IX— X, 4; T, IX, 2

—

XI).

Hierna laten de omwerkers, zoo 't schijnt, een' nacht verloopen, eer de vijandige heiren

elkander op bet slagveld ontmoeten. In 't Kw. vind ik niet het minste blijk of aanwijzing

van dien overgang tot een' nieuwen dag, en schijnt veeleer de handeling onafgebroken voort

te gaan (zie Kr. aant. bij XII, 1

—

4), schoon 't inderdaad moeijelijk is aan te nemen,

dat er na al 't voorafgaande nog op denzelfden dag tijd overbleef, om den strijd aan te

vangen. Trouwens beeft het stilzwijgen van 't Kw. hier minder gewigt, dewijl de dichter

over de eerste dagen van 't gevecht met eene verwonderlijke vlugtigheid heenloopt. Naau-

welijks is de eerste aanval in weinige regels beschreven, of het heet reeds (in Kw.X,

19), dat „na vele dagen strijdens" de prinsen van Wirata, Saxka. en Oetaea, sneuvelen.

De omwerkers hebben hier, in stede van vele dagen, „een' halven dag" (zie Kr. aant.

bij XII. 21, i); maar, al lieten ook de Kw.-woorden op zich zelve deze of eene andere

uitlegging toe, het vervolg bewijst toch ondubbelzinnig, dat hier meerdere dagen onbe-

schreven zijn voorbijgega^B Immers , de val van die twee helden wordt blijkbaar onmid-

dellijk gevolgd door den aanval en dood van hun' broeder Swéta, waarna de nacht invalt
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(§ 63) zijn aartsvijand Bima. Ook alle andere vorsten en strijders der Koeroe's sneuvelden, be-

[109) (Kw. XI, 11; T, XIV, 17); den volgenden morgen treedt DRgSTA.-DTOEii>fA als veldheer

der Pandawa's op; dienzelfden dag sneuvelt Ardjoexa's zoon Irawak, en valt Bisma, de

veldheer der Kaurawa's, en bij dien val wordt uitdrukkelijk gezegd, dat het was de 7^^

dag van de donkere helft der maand (Kw. XIII, 10,2, in /i/\ aant. bij XVII, 15,

4—6). Er waren dus toen reeds ongeveer drie weken verloopen, sedert het begin van

den strijd ? ! En van dat gansche tijdsverloop wordt alleen de laatste dag afzonderlijk be-

schreven, terwijl de zes of zeven dagen, die vóór het einde van den strijd nog overblijven,

drie vierden van 't gedicht vullen! Kon men aannemen, dat de aanvang met volle maan
in plaats van met nieuwe, inviel, dan zouden die drie weken terstond tot e'éne, en de

„vele dagen" tot vier of vijf beperkt worden. Hoe 't zij , de afwisseling der volgende da-

gen is over 't algemeen duidelijk genoeg, en de 8^*^ 9*^^ , 10*^^ en 12*^^ (van de donkere

maandhelft) zijn, even als de 7 , in 't Kw. door uitdrukkelijke dagteekening aangeduid.

Wij hebben alzoo volgens 't Kw.:

den Q^^^ dag der afnemende maan , dood der drie prinsen van Wirata

;

„ 7'^^'^ „ Drösxa-dyoemxa veldheer ; dood van Irawax ; val van Bisma ;

„
gsten

^^ Droxa veldheer der Kaurawa's ; dood van Baga-datta (Kw. XIII, 13—17, T,

XVII, 18—XVIII, 9; zie de dagteekening in Kr. aant. bij XVIII, 9,6-7);

„
9*^^"

„ KRësxA, Ardjoena en Bima van de Pandawa's afgescheiden; Abimanjoe sneu-

velt, na Laksmana en vele Kaurawa's te hebben gedood" (Kw. tot XIV, 2;

T, tot XX, 27; de dagteekening bij XX, 27, s);—'s nachts daarop Ardjoena's

eed van wraak; zelfoffer van Soendari (Kw. tot XV, 18; T, tot XXII, 21);

5,
10*^^°

„ dood van Boeri-srawa , Djajadrata en vele Kaurawa's ; tegen 't vallen van

den avond (bij de omAverkers den volgenden morgen: zie Kr. aant. bij XXV,

4,5—6,1 en 14, i, vlgg.) vernieuwde aanval van ICarka; dood van zijne bloed-

verwanten , van PratipéJA en zonen , van Sakoeni 's broeders , van de vier hoe-

ta's en van Gatotkatja ; den ganschen nacht gaat de strijd voort ; zelfoffer

van Hirimbi (Kw. tot XIX, 19; T, tot XXX, 9; dagteekening bij XXV, 4, ö—6, i).

5,
ii^en

^^
dood van DnësTA-KÉTOE en Ksatra-darma , van de Vorsten van Pantjala

en Wirata, van Droxa; aanval en vlugt van Asavaxtama (Kw. tot XX; T, tot

XXXII, 10);— 's nachts Karxa tot veldheer benoemd; voorteekenen van zijn' dood

:

daarbij in Kw. XXII, 2 (bij T, XXXIII, 15, lo—16, s), de dagteekening van den

twaalfden, wat ik niet weet te verklaren, tenzij het betrekking heeft op den

nieuwen dag , die met zonsondergang begonnen is ; maar dan zou de dagteekening

hier vooraan geplaatst zijn, in stede van aan 't einde, zoo als op de an-

dere plaatsen; intusschen kan ik in al 't voorafgaande sedert het begin van

den elfden geen spoor vinden van 't begin van een' nieuwen dag, die geacht

zou kunnen worden hier te eindigen. Trouwens, de loop van 't ver-

8
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(§ 63) halve KrSpa , KeöTA-waema en Aswattama (' ' °) , die des nachts de legerplaats der Pan-

(i"') haal en de zamenhang van de plaats is mij niet helder, de tekst meer dan

ooit onzeker; en daar het de laatste dagteekening is, die ik aantref, moet

ik in 't midden laten, wat hiervan zij.— Na die tijdsbepaling volgt, nog in

denzelfden nacht, de togt van KRëSKA en de Pandawa's naar 't slagveld, en
'

de hulde aan Drona en Bisma (Kw. tot XXIII; T, tot XXXIV).

den 12*^^° of 13*^^" dag, in E. zamenvallende met den volgenden (zie Kr. aant. bij XXXIII, 1 , en

XXXV, 1

—

5), voortzetting van den strijd, vï^aarvan niets bijzonders vermeld

wordt (Kw. XXIV; T, XXXV, 1—5) ;— 's nachts krijgsraad van Soejodana;

Salja neemt aan, KA.R>fA's wagen te besturen (Kw, XXV; T, XXXV, 6—19).

„ 13''^'' of li*^^", Kar^^a's laatste wapenfeiten; dood van Soeskxa, Doesasaxa, Arda-wa-

LiKA en Karna (Kw. tot XXXIII, 2; T, tot XLV, 5);—'s avonds krijgs-

raad van DoERjODANA, twist van Salja met Aswattama; Salja veldheer;

zijne ontmoeting met Nakoela; met Satyawati (Kw. tot XXXVIII; T,

tot LI, 10;— de benoeming van Salja tot veldheer heeft in T eerst 's morgens

na den krijgsraad plaats, zoodat daar een geheele dag van wapenstilstand

tusschen inkomt, die in 't Kw. ontbreekt: zie Kr. aant. bij XLV, 15,9—18, i).

„
14*^^" of 15*^^°, dood van Salja ; vlugt van Doerjodana; dood van Sakoeni; zelfoflfer

van Satyawati en Soegandika (Kw. tot XLV; T, tot LVIII, 15);—den-

zelfden dag of den volgenden (zie Kr. aant. bij LVTII, 16—19, 7) Doerjo-

DAïfA ontdekt; verschijning van Bala-déwa, Doerjodana door Bibia versla-

gen; terugtogt der Pandawa's naar de legerplaats (Kw. tot XLIX; T, tot

LXII, 8);
—

's nachts, in de afwezigheid van KRësïfA en de Pandawa's, hunne

legerplaats door Aswattama overrompeld ; dood van DRëSTA-DYOEMNA , Sikandi

en Pantja-koemara (Kw. tot L, 14; T, totLXIV,15).
"~

„
15*^®", 16*^^" of 17'^^'^, terugkeer van Krcsna en de Pandawa's; verschijning van Bjasa;—Aswat-

tama ontdekt
;
gevecht tusschen hem en Ardjoena ; verschijning van Narada ; de

Pandawa's "keuren met den 2}'oe£Za-??2am terug (Kw. tot LI, 31; T, tot LXVIII).

Regering van Joedistira;— van Djaja-baja;—slot (Kw. tot Lil; T, tot LXIX).

Het opperbevel der Kaurawa's werd dus gevoerd door Bisma volgens 't Kw. ongeveer twintig

(of slechts zes?) dagen, volgens T twee; door Drona volgens 't Kw. vier, volgens T vijf

;

door Karna twee; door Salja een' halven, en, zoo' men wil, door Doerjodana ook nog

een' halven. Bij de Pandaiva's bleef het eigenlijk beleid des oorlogs steeds in handen van

KRtiSNA, die naar voorkomende behoefte nu dezen dan genen meer bijzonder met de be-

strijding des vijands belastte. Het veldheerschap van Drgsta-dyoemna geraakt daarbij al

spoedig zoozeer op den achtergrond, dat het zelfs niet blijkt, of hij het, althans in naam,

tot het einde behield. Hoogstens kan men in XXXII, 3 nog een laatste spoor van het

door hem gevoerde bewind opmerken.

(110) Uit het vervolg blijkt, dat ook DrSta-rastra en zijn zoon Joejoetsoe, als ook San-

pjAJA , den oorlog overleefden.
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'^ G3) daioa's overvielen, en er een schromelijk bloedbad aanrigtten. Al de zonen van Dkaupadi ,

die van DRëSTA-DYOEMNA , al de Pantjala's en Matsyas kwamen in dien nacht om. Al-

leen de vijf Pandaiva's zelven, met KeSsna en Joejoedana , bleven over. KRëTA-WAEMA
keerde naar zijn vaderland terug. Aswattama , die de wijk wilde nemen naar de hermi-

tage van Wjasa, werd door de Pandaioas opgespoord, om hem te dooden, en zijn aan-

geboren voorhoofdsieraud , een behoedmiddel tegen alle gevaren , meester te worden. Toen

hij zich ontdekt en aangevallen zag, ]oste hij 't wapen van Brahma en den vuurpijl Isika.

Aedjoexa' beantwoordde hem mede met goddelijke wapenen , maar trok ze terug , dewijl

in ''t land , waar een dezer wapenen door een ander werd overwonnen , eene twaalfjarige

droogte heerschen zou. Astvattama bezat de magt niet, omzijn wapen terug te trekken,

en liet het vallen op Abimanjoe's zwangere weduwe ÜETARa, waardoor het kind in haar'

schoot gedood werd. (^ * ^) Hij werd daarom door KröSNA vervloekt, om drieduizend jaar al-

leen op aarde rond te dolen , en verwijderde zich , na zijn voorhoofdsieraad aan de Pau'

daioa's te hebben afgestaan. {^^^)

§ 64. ÜReTA-RASTRA, door Sandjaja van de nederlaag der Koeroe's onderrigt, trok met

Widoera, Gandari, Koenti (^^^} en de overige vrouwen uit de stad, om voor de ge-

sneuvelden te offeren. Hij kwam Joedistira met zijne broeders , KRëSNA , Joejoedana
,

Draupadi en de overige vrouwen tegen , die hem eerbiedig begroetten. Bij 't naderen van

BiMA wilde hij zijn' wrok aan hem koelen, door hem in zijne armen te verpletteren;

maar KRëSNA, die zijne bedoeling doorzag , schiep een ijzeren evenbeeld van BiMA, dat werke-

lijk door den blinden oude tot gruis werd gedrukt. Gandari verweet Krcsna , dat hij de

verdelging van haar geslacht had toegelaten , en voorspelde hem , dat hij over 36 jaar zijne

(m) Tot opheldering van dit voorva? verwijst Ls. naar eene noot, waarvan de zakelijke

inhoud in onze noot 32, over de goddelijke wapens der Ind. fabelleer, is wedergege-

ven. Ik moet evenwel bekennen, dat het verhaal mij ondanks die verwijzing eenigzins

raadselachtig blijft.— Vgl. Kr. aant. bij LXVIII,2,7, vlgg., en 9, 7—14, g.

(il 3) Volgens eene Jav. legende, beschreven in het Tijdschrift voor Ned. Indië , Jaarg. V,

Deel I, blz. 698, kwam AswuTaMa. niet lang daarna door Pakiksit (of PAEiicësiT) zelf

om het leven. Deze was pas negen of tien maanden oud, toen Aswa,TaMu tot hem kwam,

om hem te vermoorden, maar zelf gedood werd door den pijl Pasoepati, die door Knësxa

uit voorzorg aan de voeten van Paeiksit was nedergelegd , en door eene beweging van 't

kind afging. Hieraan wordt het bijgeloovig gebruik der Javanen toegeschreven, om in de

ligplaats van een jonggeboren kind onder de voeten een mes te steken, tot afwering van

gevaar.— Vgl. evenwel B. J. LXVIU, 11—12, en de noot aldaar.

(11*) Het scbijnt dus, dat Koenti gedurende den oorlog te Hastina bij Widoera gebleven

was (zie boven, § 44 en noot 87).. Volgens de B. J. werd zij daarentegen vóór den

aanvang van den sti-ijd op last der Pandawa's uit de stad afgehaald (XI, 8—10), en bleef,

zoolang de oorlog duurde, bij hen in 't kamp gehuisvest (XXX, 3—6; LXV, 8, 14).
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(§ 64) eigene verwanten ombrengen zou , 't geen door hem in dier voege werd uitgelegd , dat de

Jadaioa's, noch door andere menschen, noch door goden of daeraonen kunnende gedood

worden, slechts door zich zelven zouden omkomen. (^^*)

§ 65. Door tusschenkomst van Wjasa kwam eene verzoening tot stand. Joedistira liet

Daumja lijkofFers verrigten , en bleef eene maand vóór de stad gelegerd. Daarna deed hij

zijn' intogt, met DReTA-RASTRA aan 't hoofd , bragt in 't paleis hulde aan de Goden, ontving

de heilwenschen der brahmanen, en de eerbewijzen der onderdanen, liet zich door Daumja
uit KResNA's krijgshoorn Pantjadjanja zalven, en werd met Draupadi door KrSsna ge-

kroond. (^^^) Evenwel erkende hij tevens openlijk Dröta-rastra als zijn' opperheer , die

als zoodanig door allen moest worden geëerbiedigd. Bima werd tot kroonprins verheven

,

en betrok de woning van Doerjodana; Ardjoena werd veldheer; Nakoela minister van

oorlog; Sahadéwa kommandant der koninklijke lijfwacht en opzigter van 's Konings huis.

Daumja hleei poerohita, Widoera en Joejoetsoe werden raadslieden, Sandjaja minis-

ter van finantiën en policie; Kröpa kwam ook te Hastina terug.

§ &^. Na, de nieuwe regering behoorlijk geregeld, en zich van de vermoeijenissen des oor-

logs eenigzins hersteld te hebben, bragten de Pandaioa's met KrSsna, Joejoedana en

Krcpa, een bezoek aan den stervenden BrSMA, die nog steeds op zijn pijlenbed lag (zie

§63), en ontvingen van hem uitvoerig onderrigt in de wet. Bij 't scheiden beloofden zij hem

nog een bezoek vóór zijn' dood. Tegen den bepaalden tijd kwamen zij met dezelfde personen,

benevens Gandari, de overige vrouwen en een' vorstelijken stoet, terug. Toen Bisma

(»!*) Ls. ; FODCAUX, Stri-parva.

(115) XJit B. J. Kw. LI, 32 (zie Kr. aant. bij LXIX,' 4, * , vlgg.) meen ik te verstaan,

dat Joedistira na afloop van den oorlog naar Indra-prasta terugkeerde, en aldaar zijn' zetel

vestigde.— Het weinige, wat de Lh. ons omtrent het leven der Pandawa's na de B. J". be-

rigten, is vervat in Lk. XXXII, Tjarapang , waarvan de inhoud al te ongerijmd en beuzel-

achtig is , om uitvoerige vermelding te verdienen. Genoeg , dat wij daar JoEDiSTiRa,

,

onder den naam van SOEDAKMa-KOESOEMa, , als Vorst van Astina gevestigd vinden, met zijne

broeders, met Oetaki (de weduwe van Abimakjoe) , haar' zoon Pariksit, en BaLa-DÉwa.

NAKOELa en SADÉwa. zijn , als erfgenamen van hun' oom SALja , in 't bezit van Mandraka

getreden (vgl. Kr. aant. bij XLVII, 33, s). KRësxa heerscht nog te Dwarawati., omringd

van zijne vrouw DjeMBaWATi, zijn' zoon SaMBa en zijn' zwager Satyaki. Andere personen

uit de B. J. komen hier niet meer voor. Het einde is, dat de Pandawa's, op bevel van

KRëSNa
,

gezamenlijk ten hemel stijgen , waarheen hij hen volgt , na BaLa-DÉwa te hebben

opgedragen , om Pariksit tot Vorst van Astina uit te roepen , en hem in 't rijksbewind bij

te staan. In de volgende Lk. (XXXIII, Pariksit) worden Oetari en BaLa-DÉWa voor 't

laatst genoemd, zonder dat iets van hun uiteinde blijkt.
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(§ 66) eindelijk, 58 dagen na zijn' val {^^^), den geest gegeven had, deden zij 't ligchaam ver-

branden, en in de Gangga offers voor hem verrigten , waarna zij naar ^asiinateru o-keerden.

§ 67. Hier verscheen Wjasa weder, en vermaande Joedistira, om een paardenoffer voor

te bereiden. Daartoe ontbraken echter de noodige middelen ; want door den oorloo- waren alle

vorsten verarmd , en ook Doerjodana's schatten verwoest. "Wjasa kwam aan dat bezwaar

te gemoet, door te verwijzen naar de onmetelijke schatten van den Vorst Maroeta , die in 't

gebergte begraven lagen. De Panda-ma's trokken daarheen, verzoenden Siwa, Koewéra
en zijne dienaars de reuzen door offers, dolven den schat uit, en bragten dien naar huis.

§ 68. KrÊSNA vertoefde met Ardjoena eenigen ii]^ iQ Indra-prasta, en ging vervolgens met

JoEJOEDANA naar Dwaraha terug, om zijn' vader, zijn' , broeder en zijne zuster weder te

zien. Tegen den tijd van 't offer kwam hij te Hasiina t^rng , met Soebadra , Joejoedana

KrüTA-warma en andere helden van zijn' stam.

§ 69. Eenigen tijd na zijne aankomst bragt OETARa een' dooden zoon ter wereld , dien

KReSNA evenwel, door het terugnemen van Brahma's wapen (zie boven, § 63), in 't leven

bragt en Pariksit noemde,

§ 70. Tot voorbereiding van 't offer werd het daarvoor bestemde paard door Ardjoena bij

de omwonende vorsten rondgeleid, of liever gevolgd; want hij moest het paard vóór zich

uit laten gaan, en in zijn' wlllekeurigen loop volgen. Bij alle vorsten, wier gebied het door-

trok, moest hij onderwerping en de belofte van verschijning op het offerfeest eischen. Dit

gaf weder tot menigen strijd en menige overwinning aanleiding. Onder anderen vinden wij

gewag gemaakt van gevechten met Méga-SANDI, zoon en opvolger van Sahadéava, den

Vorst van Magada (zie noot 64); Saraba, Vorst van Tje'di, den zoon van Sisoepala (zie

noot 66); Sakoeni's zoon, den Vorst van Gandara; Soerja-warma, Yorstvan Trigarta

;

TVADJRA-DATTa, Vorst van PracZ/T/oftsa , zoon van Bag A-DATTA , enz.— SoERATA,de Vorst

der Sindoe's, zoon van Djajad-rata, stierf van ontsteltenis, toen hij de nadering van Ar-

djoena vernam , die zijn' vader in den oorlog gedood had.

§ 71. Omtrent het offer zelf vind ik geene meldenswaardige bijzonderheden opgeteekend.

iSTa afloop der plegtigheid keerde Krösna met de zijnen naar Dwaraka terug.

§ 72. In 't vijftiende jaar (van Joedistira's regering?) besloot Drêta-rastra, den onver-

zoenlijken haat van Bima moede , zich in 't bosch terug te trekken , en zijne dagen in boete

te eindigen. Met goedkeuring van zijn' vader "Wjasa, die tot dat einde verscheen, ver-

liet hij de hofplaats , vergezeld van Gandari , Koenti , Widoera en Sandjaja , en zette

zich met hen in Koeroe-ksétra , nabij de hermitage van Wjasa, neder. Na hier drie jaren

(116^ Deze opgave laat zich niet naauwkeurig overeenbreügen met eene andore, die tusschen

't eerste en het tweede bezoek der PandawiCs vijftig dagen verloopeu doet. Want de

oorlog zelf duurde na Bisjia's val nog acht dagen, zoodat bij 't getal van 58 dagen nog

de tijd van 't einde des oorlogs tot het eerste bezoek zou moeten gerekend worden. Ls.
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{§ 72) te hebben doorgebragt , trokken zij naar Gangga-divara, waar DnëTA-iiASTRA met Gandari

en KOENTI in een' boschbrand omkwam. Sandjaja begaf zich naar 't i7imaZq;a-gebergte;

WiDOERA trok zich in de diepste eenzaamheid terug, onthield zich van voedsel, en

wijdde zich geheel aan zelfbespiegeling, tot dat, bij gelegenheid van een bezoek der Pan-

dawa's, zijne ziel het ligchaam ontvlood, en in dat van Joedistira overging.— Door Na-

RADA van 't uiteinde van Drcta-rastra en de vrouwen onderrigt
,
gingen de Pandawa's

met Draupadi naar Gangga-dioara , en deden offers voor dedooden.

§ 73. Intusschen was de tijd genaderd, waarop Gandari's vloek (zie § 64) aan de Jadaica's

vervuld zou worden. Het werktuig van die vervulling was mede reeds lang vooruit be-

paald. Een zoon van KröSNA, Samba geheeten, was voorheen door zijne verwanten als

vrouw vermomd aan eenige resis voorgesteld, met de vraag, wat zij baren zou. Over dit

bedrog gebelgd, spraken de o^esi's den vloek uit, dat de voorgewende vrouw eene ijzeren

knods zou ter wereld brengen, waarmede de Jadaioas, met uitzondering van Bala-rama

en IvRëSXA , elkander eenmaal zouden verdelgen. De knods kwam werkelijk te voorschijn
,

maar werd tot gruis gestampt en in zee geworpen. Er groeide evenwel gras uit op , dat later

onverwachts zijn oorsprong verraden zou.— Toen KrêSKA , door onheilspellende teekenen

gewaarschuwd, begreep, dat het noodlottig tijdstip naderde, begaf hij zich met de zijnen in

bedevaart naar Prabasa. Hier geraakten de Jadawas , door drank verhit , in twist. JoE-

JöEDANA begon, met KrSta-warma den verraderlijken moord der slapende Pandaioa-

helden (zie § 63) te verwijten , en sloeg hem het hoofd af. De twist werd algemeen. Men

rukte, om zich te weren, de grashalmen uit, die terstond in ijzeren en diamanten knodsen

verkeerden , en waarmee allen tot den laatsten toe elkander doodsloegen, KReSXA begaf

zich in 't bosch, bij zijn' broeder Bala-rama, dien hij in bespiegeling verdiept vond, en

wiens ziel vóór zijne oogen , in de gedaante van eene slang met duizend hoofden , in zee

ontvlood , waar zij door den Zeegod Waroena en de slangengoden met groote eer ontvan-

gen werd.— Daarna werd KrcSNA , in gepeins ter aarde liggende , door een' jager Djara

genaamd , voor eene antilope aangezien , en in den voet getroffen ; waarop zijn geest ten

hemel voer, en aldaar door goden en heiligen op de meest vereerende Avijze werd opgenomen.

§ 74. Daroeka , KrcSNa's wagenmenner, bragt te Hastina 't berigt van den ondergang

der Jadaxoa's. Op zijn verzoek ging Ardjoena naar Dioaraka, om de vrouwen in be-

scherming te nemen, en vernam daar van AVasoe-déwa, hoe de zaak zich had toegedra-

gen. (^^") De oude Vorst steeg vervolgens ten hemel, en Ardjoena deed het ligchaam

(ii7| Volgens Ward vond Akdjoena niet Wasoe-déwa, maar Keësxa in leven, en volbragt

deze zelf de lijkplegtiglieden voor zijn' vader. Daar wij bovendien bij Ls. reeds veel vroe-

ger (zie boven, §40) den dood van Wasoe-déwa vermeld vinden— indien althans het aldaar

bedoelde bei-igt van zijn' dood niet vaisch was— , moet men hier wel aan eene misstelling



GESCHIEDENIS der PANDA WA 'S. lxiii

(§ 74) verbranden , waarbij de vier weduwen zich oiferden. Ook KRëSNA's vrouw RoEKMiNi be-

steeg den brandstapel met het lijk vanhaar' gemaal, terwijl Satya-bama en anderen over

t gebergte naar het dorp Kalapa togen, om daar als boetelingen te leven. Na 't verrio--

ten der lijkofFers voerde Ardjoena 't overschot der bevolking , met KKëSNA's achterklein-

zoon Wadjka aan 't hoofd , uit de stad , die kort daarna door de zee verzwolgen werd.

§ 75. Verder voorttrekkende , werd Ardjoena op weg door roovers overvallen , die de leger-

plaats plunderden en vele vrouwen wegvoerden., Met de overigen trok hij verder noord-

waarts, vestigde den zoon van KReTA-WARMA en diens verdere verwanten te Martikawata:

den zoon van Joejoedana aan de Sarasiuati; de vrouwen en 't overige volk te Indra-prasta,

waar hij Wadjra tot Vorst verhief.— Nog bragt hij Wjasa in zijne afzondering een be-

zoek, en keerde vervolgens naar Hastina terug.

§ 76. De Pandaioa's besloten nu , na eene regering van 36 jaren , de heerschappij vaarwel

te zeggen, en zich uit de wereld terug te trekken. Pariksit werd te Hastina als Vorst

der Koeroe's gewijd, en met Wadjra, den nieuwen Vorst van Indra-prasta , inde hoede

van SoEBADRA aanbevolen. Het werkelijk rijksbewind werd aan Joejoetsoe, de verdere

opvoeding van Pariksit aan Kröpa toevertrouwd. Na die beschikking leiden de Panda-

wa's allen tooi af, namen 't boetgewaad aan , en trokken met Draupadi uit de stad , be-

geleid door de ingezetenen , die vervolgens met Kröpa en Joejoetsoe terugkeerden.

Als pelgrims trokken zij de wereld rond , den Himalaja over , naar 't uiterste Noorden

,

tot den berg Méroe. Ten laatste voeren zij ten hemel op, en zagen daar al de helden

van den grooten strijd weder. (*^^)

§ 77. Met of kort vóór de regering van Pariksit begon de Kali-Joega, het vierde of laat-

ste wereldtijdperk, dat van zonde en algemeen bederf, waarvan wij thans nog weinig

meer dan den aanvang zien, daar het in 't geheel 432,000 jaren duren moet, tot aan de

verdelging der wereld {djagat-pralaja oï sanghara). {^^^) Na eene regering van zestig jaren

(117) van Ls. denken, die zich evenwel niet door bloote verandering van den naam verbeteren

laat ; zoodat het twijfelaclitig blijft , hoedanig de ware loop van 't verhaal is.

(113) Ls.; Waed.

(119) Ls.; Wls. i. V. kali-joega (of i. v. joega?); V. Bohlen, II, 300—1. De laatste

schijnt de geheele epische geschiedenis reeds binnen den Kali-joega te willen brengen ; maar

Lassen" zegt uitdrukkelijk , dat dit tijdperk volgens de Poerana's eerst met de regering van Pa-

riksit aanving ; en volgens eene uit het Hindostansch vertaalde geschiedenis der Pandawas {Journ.

As., Série III, T. XIV, pag. 71, vlgg.) behoorden de treurige teekenen van zedebederf, die 't begin

van den Kali-joega onmiddellijk kenbaar maakten , tot de beweegredenen van Joedistira's troons-

afstand, die dan ook weinige dagen daarna plaatshad. liet hegln van den Kali-joega wordt

gemeenlijk gesteld in 't jaar 3101 of -2 vóór onze tijdrekening (Wilsox, V. Bohlex ;
volgens Ls.

500, op 18 Februarij 3102 vóór C.) ; maar op grond van andere opgaven neemt Lassex (ib. en 749)
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(§ 77) stierf hij door een' beet van den Slangenvorst Taksaka. C*°) Zijn zoon en opvolger Dja-

(1^9) liet jaar 1392 vóór C. aan als den vermoedelijken tijd, waarin of -waaromtrent Paeiksit zou

geboren zijn. Volgens latere berekeningen van VoK Gumpach (zie beneden, noot 122) zou

die geboorte evenwel ongeveer eene eeuw vroeger hebben plaats gehad.

^120^ Volgens de even aangehaalde Hündostansche geschiedenis van de Indische vorsten na de

Pandawa's [Journ. As., Série IV, 1844, T. III, pag. 104), waar 't uiteinde van Pariksiï

ongeveer aldus verhaald wordt. Eens op de jagt zijnde , dwaalde hij ver van de zijnen

af, en kwam, uitgeput van vermoeijenis en dorst, aan de woning van een' kluizenaar,

die juist, in vroom gepeins verzonken, op den grond zat. Paeiksit nadert en vraagt eene

teug waters; maar de kluizenaar is te zeer in zijne bespiegeling verdiept, om er iets van

te merken. Door ongeduld gedreven, neemt de Vorst met de punt van zijn' boog eene

doode slang op, werpt ze om den hals van den heilige, en vervolgt daarop zijn' weg. De

kluizenaar blijft nog altijd , onbewust van den smaad , die hem is aangedaan , in dezelfde

roerlooze houding volharden, tot zijn zoon t'huis komt, die, inmiddels van 't gebeurde

onderrigt, den vloek uitspreekt, dat de beleediger van zijn' vader binnen zeven dagen door

een' beet van den Slangenvorst Taksaka sterven zal. Vergeefs stelt Pariksit, door den

kluizenaar zelf voor het dreigend gevaar gewaarschuwd , alle mogelijke voorzorgen ia 't

werk, om het af te wenden. Op den zevenden dag weet Taksaka, onder de gedaante

van een klein wormpje in eene vrucht verborgen, zijn slagtoflFer te bereiken, en de vloek

wordt vervuld. Op dit voorval wordt ook gezinspeeld in een artikel van Th. Pavie, aan-

gehaald in Ausland, 1855, N°. 33, blz. 775.—Iets dergelijks vermeldt de Jav. overlevering

in Lh. XXXin , Parihsit. Het geval luidt daar aldus. Bagawan NaGa SèwOe (d. i. dtiizend

slangen), als kluizenaar op den berg Wisa Toemüing levende , stond daar in de houding

van een' boeteling, met slangen om het hoofd en om de armen, en in gepeins verzonken,

toen Paeiksit, op de jagt afgedwaald, de plaats van afzondering naderde, Gebelgd, dat

men hem , den Vorst van Java , overeind staande en zwijgend afwachtte , in plaats van hem

met eerbiedige groete te gemoet te komen, stak hij den boeteling vergift [oepas) in den

mond , waardoor hij onmiddellijk stierf. Maar uit den hemel riep NaGa SèwOe zijn' moor-

denaar toe , dat liij zich eenmaal wreken zou , in de gedaante of door middel van den

draak AEoa-AVALiKa.— Overigens behelst deze Lh. weinig anders dan de ontmoetingen van

Paeiksit met Dasa-PATi, den Vorst van Giling Wesi, met den reus SOEKaXDa van Goewa

Siloeman, en met Bagaivan Sidik "WATJaXa van Toenggoel Manik , die hem ieder eene doch-

ter ten huwelijk geven of opdringen. Zijn dood zelf wordt niet vermeld ; maar het

stuk eindigt met de onheilspellende verschijning van AEDa-WALiKa, die zich in de lucht

boven Astina vertoont; en in de volgende Lk. (XXXIV, Joedojana) vinden wij zijn' zoon

JOEDajaXa als Vorst van Astina. Ook deze werd in zijn' slaap door dezelfde slang over-

vallen, maar gered door zijn' broeder SoEDAESaXa, die het ondier doodde. In den naam

van JoEDajaSa is welligt die van den Ind. Oedajaxa te herkennen, die als een der op-
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(§ 77) NAMÉDJAJA, die in kindsclien leeftijd achterbleef, veroverde later Ta^sast7a , en verri^tte

daar een groot slangenoffer. Bij die gelegenheid werd de Maha-barata door Waisampa-
JANA, die haar van Wjasa gehoord had, tot groot genoegen van den Vorst vooro-edra-

gen. (^^*)—Met dezen vorst eindigen de ond-episciie overleveringen. De tijd zijner reoerin o-

wordt gerekend omstreeks het einde van de vijftiende eeiiw vóór Christus te vallen. ('^^)

Het geslacht der Pajidüi'-us leefde echter, althans in den naam van sommige Indische

vorsten , nog na den aanvang van onze iijdrekening voort.

(
1 2

') volgers van Djaxamédjaja wordt opgegeven (Ls. XXVI). Anders vind ik geen' van die

opvolgers in de Jav. overleveringen terug, en schijnen zich hier inderdaad de laatste

sporen van Ind. mythen in de Jav. geschiedenis te verliezen. De verdere nakomeling-

schap van 't geslacht der Pandatva's wordt door Jav. schrijvend verschillend opgegeven;

maar zooveel schijnt bij den Javaan vast te staan, dat zij, door Djitja-Buja, , den grooten

Vorst van Kediri, in wien Wisxoe zich opnieuw openbaarde, in verschillende takken uit-

loopt, waartoe al de latere vorstenhuizen van Java, Madura en Palembang behooren. Bij

R. W. is Djaja,-Bnjib de kleinzoon van JoEDajaXa, wiens zoon GëXDRajaXa (de vader van

Djaja-Baja) zich het eerst te Kediri zou hebben gevestigd. Van Djajiï-Baji», tot den te-

genwoordigen Soesoehoenan van Soerakarta (Pakoe BoEWaXa VIII) zijn volgens die gesiachts-

lijst nog 39 geslachten verlooper;
-,
en deze vorst is de G2^''ö afstammeling van Adam. .

(12 1) Volgens de Hindostansche geschiedenis , in de vorige noten aangehaald , had het slangen-

offer ten doel, om den dood van Pakiksit te wreken. Door tooverspreuken werden alle

slangen uit den omtrek biieenaelokt, en kwamen zich, onder den invloed der bezwe-

ringen, bij duizenden en millioeuen in 't vuur storten. De vernieling duurde voort,

tot Djanamédjaja door de voorbede van een' kluizenaar, die aan den Slangengod Wasoe-

Ki verwant was, bewogen werd, om het overschot van 't ras te sparen. Ook ïaksa-

KA zelf bleef door die amnestie behouden. De voorlezing der Maha-barata had volgens

hetzelfde verhaal eerst later plaats, bij wijs van boete wegens de schuld, waarmede Dja-

NAJIÉDJAJA zich beladen had, door in drift eenige brahmanen te dooden.

^12 2^ Volgens de boven (noot 119) bedoelde berekeningen van Ls. zou men 't begin

der regering van Djanamédjaja eerst tegen 't eind van de 14*^^ of het begin van de 13"^ eeuw

moeten stellen. In een later verschenen Averkje van Vox Gumpach, Ilülfsbudt der recli-

nenden Chronologie (Heidelberg, 1853), wordt evenwel die berekening verAvorpen , en op astro-

nomische gronden, in verband met eene door Colebrooke bekend gemaakte, maar voor

onecht gehoudene, inscriptie, als uitgemaakt aangenomen, dat de veroA''ering van Taksasila

door Djanamédjaja plaats had in 't jaar 1410 vóór C, en het slangenoffer, waarbij de

Maha-barata werd A'oorgedragen , op 1 April van dat jaar. De groote strijd, in de B. J.

bezongen, zou dan omtreeks het begin van de lö^e eeuw vóór C, hebben plaats gehad.

•-•-5eHC3>«=^-o-
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VAN DE

BEATA-JOEDA MAT JA -PAT.

Zang I.

Voorzang: aanleiding tot het gedicht; dagteekening der omv/erking ; naam van den

dichter van de Brata-joeda Kaïoi ; lof van DJaJa-EaJa , Vorst van Kadiri ; hij ontvangt den

zegen van Batard Goeroe en de overige goden.

Zang IL

Vervolg: di^gtQ^kemng diQV Bratd-joedd Kaïoi (A. J. 1079 = A. D. 1157), — Aanvang

van 't verhaal : de PanddwcCs te Wirdtd met KReSNa bijeen ; deze aan 't hoofd der onder-

neming; hij belast zich, op verzoek van JoEDiSTiEa, met eene zending naar Astind, om

de helft van 't rijk op te eischen.— IvKëSNa begeeft zich met Satyaki daar Asti7id ; dich-

terlijke voorstelling van de algemeene droefheid der natuur over het achterblijven der Pan-

duica s.

Zang III.

Vervolg: IvReSNu bereikt het Koeroe-xe\d; vier djaii'dtd''s voegen zich bij hem.— Toe-

bereidselen van SoEJODaNa tot de ontvangst van IvReSNa; BrsMa, DronS. en DeSTaRaTa

worden hem tegemoet gezonden; verschillende gezindheid der Zvorazüa-hoofden jegens IvReS-

Na.— Volksoploop, om den intogt van KReSNa te zien.

Zang IV.

Vervolg: beschrijving van 't gedrang.— Intrede en ontvangst van KKeSNa in 't paleis

van SoEJODaNa;— hij weigert den aangeboden' maaltijd, en begeeft zich naar zijn tijdelijk

nachtverblijf, om des anderen daags de onderhandelingen te openen;—in 't voorbijgaan be-

zoekt hij JDewi IvOENTi: zij vertrouwt hem haar leed over de verdeeldheid der bloedver-

wanten;— van daar begeeft hij zich naar Jibia WipoERu, waar hij als gast ontvangen
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wordt.— SoEJODaNii's argwaan wegens "'t gedrag van KReSNu; hij beveelt maatregelen van

voorzorg, en doet krijgsbenden in hinderlaag plaatsen.

Zang V.

De Zomu?a-lioofden gaan uiteen; SoEJODaNa begeeft zicli bij zijne gemalin Banoava-

Ti; beschrijving van hare schoonheid; ondergang der zon, maneschijn: natuurtafereel; prach-

tig verblijf van Banowati; wellustige vermaken der vrouwen.

Zang VI.

Vervolg: opkomst der zon. TWEEDE DAG. SoejoduNu is met de rijksgrooten in

de gehoorzaal gezeten , om KReSNa, af te wachten ; Joejoetsoeh en Widoerh worden ge-

zonden, om hem uit te noodigen; Sakoeni, KbePa, en KarnS,, om hem te gemoet te gaan.

IvRësxa treedt binnen ; de vier djaivatcCs verschijnen mede in de zaal , en ieder neemt plaats.

IvRëSNa, rigt het Avoord tot DeSTaRUTa, en eischt voor de Pandawas de helft des rijks.

Allen keuren het voorstel goed, behalve SoEJODaNa, Sakoeni en KARNa, die noode hun'

spijt bedwingen. Zij verwijderen zich in stilte met DoESaSuNa, verzamelen de KorcnocVs,

en doen de panddpd aan alle kanten door krijgsvolk , onder bevel van SiNDOE-RaDJa, om-

singelen.— DeSTaRaTa en GeNDARl zenden boden , om SoEJODaNa van onberadene hande-

lino-en terug; te houden.— IvReSKa wordt door Satyaki van 't verraad onderrlgt.

Zang VII.

Toorn van KReSNa: hij vertoont zich in monsterachtige gestalte;— algemeene onstelte-

nis; BiSMa, Dronu en de vier djawdtcCs verbidden KRëSNa's toorn;— eene stem uit den

hemel voegt er zich bij;— KRëSNa wordt bevredigd; hij herneemt zijne menschelijke ge-

daante , en verwijdert zich met de vier djawdtas , die daarop voor goed verdwijnen.

Zang VIII.

IvRëSXa komt bij Dhoi Koenti , en meldt haar den afloop der onderhandelingen ; zij

vermaant hem tot den krijg;— hij keert terug naar Wirdtd, door KARNa en andere rijksgroo-

ten tot buiten de stad begeleid; vruchtelooze poging van IvRëSNa, om Karnii over te halen

tot de partij der Fanddwa's.— Karnu keert terug bij zijne moeder Koenti , en blijft ook

voor hare vermaningen doof.— Krcsna komt met Satyaki te Wirdtd terug; de Pajiddiüd's

komen hem te gemoet; hij deelt hun 't gebeurde en den raad van Deiui Koexti mede;

allen eischen den onverwijlden aanvang van den strijd.

Zang IX.

Vervolg: DERDE DAG. Uittogt van 't heir der Panddiou's; teekenen van goedkeu-

ring des hemels: regen van bloemen, gejuich der hemellingen;— beschrijving van den op-

togt en de hoofdpersonen: WReKóDaRa, en zijne benden^



Lxviii OVERZIGT V. D. BRATA-JOEDA.

Zang X.

Vervolg: AEDJOENa en de zijnen;

—

NakoelI en SadéwS,;— de prinsen van Wirdtd:

OETaRa, "VYlRu-SaNKa en SÉTa;— DReSTa-DTOEMNa , DjROEPaDa, ÜROPaDl en SiKANDi

van Tjampdld;— JoEDiSTiRa;— KReSNa en Satyaki.

^ANG XI.

Vervolg : Abimanjoe ; PaNTJa-WaLa.— Dèwi Koenti wordt uitgenoodigd zich bij 't

leger der Fanddwas te voegen; zij komt, begeleid door JaMa WiDOERa, en spreekt met

de Pandawd's over het voorgevallene sedert hunne scheiding; WiDOERa keert teruo- naar

Astind, terwijl KoENTi in de tent van Joedistikq, blijft.— Bijeenkomst der vorsten tot ver-

kiezing van een legerhoofd; op voorstel van KRëSNa wordt SÉTa als zoodanig verkozen en

gehuldigd.—SoEJODaNa doet wederkeerig zijne krijgsmagt uitrukken, en zich op 't Koeroe-

veld legeren ; BiSMa tot veldheer verkozen.

ZA^^G XII.

VIERDE DAG. 's Morgens staan de legers strijdvaardig tegenover elkander;— we-

derzijdsche menschenofFers;— de Kordwa's staan in de slagorde Woekir Djaladri, de Pandd-

was in de Bddjrd-tiksnd.— ARDJOENa tracht KReSNa tot afwending van den krijg te be-

wegen, maar vindt geen gehoor.— Aanvang van den strijd: aan de zijde der Fanddwa's

sneuvelen WiRa-SaNKa en OETaEa.

Zang XIII.

Vervolg van 't gevecht: SÉTa's wraak over den dood van zijne broeders: hij velt

KoEKMa-RaTa ; de Kordxod-hQndeu vlugten; BiSMa biedt den vijand het hoofd; SoEJODaNa

komt hem te hulp, maar wordt ligt gewond.

Zang XIV.

Tweestrijd tusschen de twee veldheeren , SÉTa en BiSMa; SÉTa's dood.'— De Vorst van

Wirdtd ijlt ter wrake over den dood van zijne drie zonen; nederlaag der Koj^dwa's, door

den ondergang der zon gestaakt.

Zang XV.

Rouwklagten van den Vorst van Wirdtd en zijne gemalin over den dood van hunne

zonen ; verbranding der lijken. — Bijeenkomst der Fanddwd-hoofden : DReSTa-DYOEMNa

,

op aanwijzing van KReSNa, tot veldheer verkozen.— VIJFDE DAG. Beide legers staan

in de slagorde Kdgd-pati; aanvang van den strijd.

Zang XVI.

De strijd voortgezet met afwisselend geluk : ARDJOENa's zoon Irawan door den reus
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IvaLu SrSnggi verslonden;— IvReSNa legt den radpijl op BiSMa aan, maar Ardjoenü,

houdt hem tegen; Sikandi schiet, op bevel van KReSNu, een' pijl op de borst van BiSMa,

en Ardjoe^sS. drijft hem met een' tweeden pijl den haren diep in 't hart.

Zakg XVII.

BiSMa valt doodelijk getroffen; nederlaag en slagting der Xordwa's
,
gestaakt op bevel

van JoEDiSTiRa;— wapenschorsing tot het einde van den dag;— beide partijen brengen hul-

de aan den stervenden BiSMa: alleen AVReKODuRa kan zijne strijde; ucht nog niet bedwino-en,

en verwijdert zich misnoegd;— BiSMa geeft den geest, na te hebben gedronken van 't wa-

er, waarin Ardjoenu's pijlen zijn afgespoeld;— verbranding van 't lijk.— Panddivas en Ko-

rdwcCs keeren in hunne kwartieren terug.— Dronu, veldheer der KordwcCs', — voorteekenen.—

ZESDE DAG. De PancldwcCs behouden de slagorde Garoedd, de Kor cnüd''s nemen die van

den dollen Olifant aan.

Zang XVIII.

Gevecht: de slagorde der Kordwa's vernield; moedige aanval van BaGa-DeTa: hij werpt

ARDJOENa met de knods in zijn' wagen ter neder; KReSNa komt hem met de bloem Widjd-

jd-Jcoesoemd te hulp; BaCa-DeTa door ARDJOENa gedood;— vlugt der ^oraiüa's;— nacht.

—

ZEVENDE DAG. Uittogt der Kordiod's; krijgsdos van SoEJÓDaNa;— DRONa raadt SoE-

JODaNa, maatregelen te nemen, om ARDJOENa en "VVReKODaRa van 't \egev dev Panddioa's

te verwijderen: GARDaPATi neemt op zich, ARDJOENa door eene uitdaging ter zijde te

lokken ; Sakoeni en WReSaJa zullen WReKODaRa afzonderlijk bestrijden.— De Panddwas

zijn weder in de slagorde Garoedd geschaard.

Zang XIX.

ARDJOENa, door GARDaPATi uitgedaagd , volgt hem , alleen van KRëSNa vergezeld , zuid-

waarts, naar den kant van 't gebergte; tegelijk begeeft zich WRëKODaRa, op de uitdaging

van "WReSaJa, noordwaarts naar 't strand,— Dronu, doet het leger dé slagorde 2jdkrd aan-

nemen.— JoEDiSTiRa ontwaart met schrik de afwezigheid van zijne broeders ; hij zendt

GATOTKaTJa naar Ardjoenii's zoon Abimanjoe, om hem te ontbieden tot vernieling van

den Tjdkrd; hij vindt hem bij zijne gade Soendari ;—hare smart over de gebodene scheiding;

—

Abimanjoe neemt afscheid van de zijnen, en verschijnt voor JoedistirL— T)e Panddwas

door Abimanjoe in de slagorde Manhdrd-hjoehd geschaard.

Zang XX.

Aanval van Aeoianjoe : hij verbreekt den Tjdhrd der Kordwa's , en dringt in hun

midden door; SiNDOE-RaDJa herstelt den kring, en Abimanjoe blijft te midden van 't

vijandelijke leger van de zijnen afgesloten; zijne heldhaftige houding; Kartu-SOETu, "Wrü-

HAD-EiiLa, SATYu-SKuWa, LaksmuNu sterven door zijne hand;— ten laatste sneuvelt hijzelf,
9*
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met wonden overdekt;— nieuwe aanval der Pandaioa'Sy vlugt der Korcaoas;— nacht.—
ARDJOENa heeft in het tweegevecht Gondiipati gedood: hij komt in zijn kwartier teruo-,

en vindt zijn gezin in diepen rouw.

Zang XXI.

Tegelijk met ArdjoenS, is WReKODaRa teruggekomen : ook hij heeft zijn' vijand

WRëSaJa gedood.— ARDJOENa's rouwklagten over den dood van zijn' zoon , door KReSNa tot

bedaren gebragt;— hij legt de gelofte af, den volgenden dag SiNDOE-RaDJa te dooden , of

zelf den brandstapel te bestijgen.— SoEJODaNa , van ARDJOENa's gelofte onderrigt
,

gelast

SiNDOE-RaDja , zich den volgenden dag buiten 't gevecht te houden;— rouw van SoEJODaNa

en Banowati over hun' zoon LAKSMaNa;— van de Pan^awa'* over Abimanjoe ; zijne we-

duwen willen hem in den dood volgen.— ArdjoenS. ontvangt van KReSNa raadgevingen

over de wijze , om SiNDOE-RaDja te dooden ; hij gaat vervolgens heen om te bidden ; eene

godspraak bevestigt den raad van IvRëSNa;— ARDJOENa keert bij dezen terug.

Zang XXIL

SiTi SoENDARi is gereed , om haar' man Abimanjoe in den dood te volgen : haar ge-

sprek met Dewi Oetari, zijne andere weduwe , die zich mede wil opoiieren , maar daarin

verhinderd wordt door hare zwangerschap ; Soendari neemt afscheid van de haren , en be-

geeft zich naar 't slagveld: zij laat zich met het lijk van haar' man verbranden; ondergang

van de maan.— ACHTSTE DAG. De wederzijdsche heiren rukken ten strijde.

Zang XXIII.

Beide legers staan in de slagorde Tjahra.— Gevecht; tweestrijd tusschen BOERl-SRaWa

en Satyaki; dood van den eerste;— de Kordtoas wijken.

Zang XXIV.

De PandawcCs vervolgen hunne overwinning: zij naderen de standplaats van Sindoe-

RaDJa; SoEJODaNa wil hem het slagveld doen ontruimen , maarSAPWANi, de vader van SiN-

DOE-RaDJa, verzet er zich tegen, steunende op de kracht van zijne gebeden voor hec behoud

van zijn' zoon ;— de zon neigt ten ondergang , en nog is ARDJOENa s gelofte niet ver-

vuld;— list van KReSNa: hij houdt zijn' tjdkrd vóór de zon, om te doen gelooven, dat zij

reeds is ondergegaan, en doet tevens toebereidselen maken voor ARDJOENa s zelfofFer ;— SiN-

DOE-RaDJa nadert argeloos , om het bij te wonen , maar wordt getroffen door een' pijl van

ARDJOENa,, die hem het hoofd van den romp scheldt.

Zang XXV.

Het hoofd van SiNDOE-RaDJa, valt vóór zijn' biddenden vader neer; rouwklagt van

Sapwani.— Ondergang der zon; einde van den strijd.— Verlegenheid van SoEJODima; hij

I
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zoekt vergeefs raad bij DRONa; maar Karnh neemt aan, WReKODaRa en Ardjoenu te

bestrijden. — NEGENDE DAG. Hevige strijd tot diep in den nacht.

Zang XXVI.

Vervolg van 't nachtgevecbt : WReKODuRa, Ardjoenu, Satyaki en zijn zoon SaNCa-SaNGa,

behalen vele voordeelen: aan de zijde ^ev KorawcCs sneuvelen DKOEAVa-DJaJa , Pratipéju en

zijne beide zonen, en DRëTa-RaTii;— aanval van GADJAKSa en SaRaBa-SaTa.

Zang XXVII.

Vervolg: beiden door WReKODaRa gedood;

—

Karnu's grootspraak; zijn twist met Krc-

ra, en AswaTaMa;— zijn aanval op de Fandawci's; hunne vlugt;— GATOTKaXJa gaat hem,

op last van KrcSNu,, te keer, doodt vier reuzenvorsten , en doet den vijand wijken;— nieuwe

aanval van IvARNa.

Zang XXVIII.

Vervolg ;— GATOTKaTJa's wagen door het geschut van KARNa vernield ; hij verheft zich

in de lucht, en gaat vandaar voort den vijand te beschieten, tot hij zelf, door een' pijl van

KARNa getroffen , levenloos nederstort.

Zang XXIX.

Heftige aanval der Pandawas; nederlaag der Kordwas

;

— wederzijdsche afmatting doet

eindelijk den strijd verflaauwen.

Zang XXX.

Arimbi, de moeder van GATOTKaTJa, volgt hem in den dood; haar afscheid xcrn Dhoi

KoENTi en Dropadi; zij begeeft zich naar 't slagveld, en laat zich met het lijk verbran-

den.— TIENDE DAG. AVederzijdsche uittogt der legers.

Zang XXXI.

SëTRa-DARMa en de Vorst van Tjeddkd door Satyaki gedood;— DRONa fel bestookt;

zijne moedige houding; list van KRëSNa; JoEDiSTiRa maakt zwarigheid, om DronS, door

een' leugen te misleiden; WReKODaRa velt, op IvRëSNas wenk, een' olifant, die Siodtdmd

heet, en verkondigt daarop overluid den dood van Swdtdmd;— Dronu,, dooreen dubbelzinnig

antwoord van JoEDiSTiRa in de dwaling bevestigd, dat zijn zoon gesneuveld is, valt van schrik

in onmagt; DRëSTa-DYOEMNa nadert, en houwt hem het hoofd af;

—

üq Koo'dwas wijken;

— AswaTaMa daagt ter wraak over den dood zijns vaders;

—

ArdjoenS, aangespoord, om hem

het hoofd te bieden ; zijne droefheid over den dood van DRONa, door WReKODaRa bestraft.

Zang XXXII.

.
Twist tusschen Satyaki en DRëSTa-DY0E3iNa,.— Op last van KEëSNa stijgen alle berijders
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van wagens, paarden en olifanten af: alleen WKëKODaRa bestijgt een' wagen, en stelt zich

alzoo bloot aan de brandende werptuigen van AswaTaMa; ARDJOENa dooft het vuur met

Avaterpijlen uit; AswaTaMa neemt ontmoedigd de wijk; nederlaag der ZoraM;a'^; slagting.

—

Nacht : krijgsraad van SoEJODaNu : het ooi4ogsbewind aan Karnu opgedragen.

Zang XXXTII.

KARXa als veldheer gehuldigd; vreugde dev Kordwd''s

;

— droefheid en angst in 't kwar-

tier van Aiudnggd; ongunstige voorteekenen; men tracht IvAENa van 't krijgsbewind te doen

afzien; alleen zijn vertrouwde raadsman vermaant hem tot volharding; hij Iaat zich niet af-

schrikken.— Blijdschap der Panddwa's over de behaalde zege.— Nachtelijke togt van KReSXa

met JoEDiSTiRa en ArdjoenS, , om de laatste eer te bewijzen aan 't overschot van BiSMu,

en DROKa;— beschrijving van 't slagveld.

Zang XXXIV.

Vervolg : ontmoetingen op het slagveld : gekwetsten ; reuzen ;— het ligchaam van DRONa

gevonden, gehuldigd, verbrand;— daarna het overschot van BiSMa insgelijks;— godspraak

van den verheerlijkten BiSMa: de zege aan de Panddiod''s voorspeld;— terugkeer naar de

legerplaats.— De ELFDE DAG breekt aan.

Zang XXXV.

Hervatting van den strijd: voorspel van IvARNas laatste wapenfeiten.— 's Nachts we-

derzijdsche beraadslagingen: KARNa eischt SALJa tot wagenmenner; hij weigert, maar laat

zich door SoEJODaNa overhalen ;— ARDJOENa door KröSNu belast met het beleid van 't ge-

vecht tegen KarnL— TWAALFDE DAG. Wederzijdsche uittogt: de Kordwd''s scharen

zich in de slagorde van den Kreeft.

Zang XXXVI.

Vervolg: nadere beschrijving der slagorden; de Panddwas hebben die van de Halve
maan.— Grootspraak van KarnS., door SaljS, bestraft;— woedende aanval van Karnu.

Zang XXXVII.

Vervolg : hevige strijd met afwisselende kansen ; heldhaftige houding van KARNa.

Zang XXXVIII.

Vervolg.

Zang XXXIX.

Vervolg: SatYAKi's heldenmoed: hij doodt KARNa s zoon WReSa-SÉNa;— KARNa zelf

door JoEDiSTiRa en WReKODaRu, aan 't wijken gebragt ;— tegenweer van DOESASaNa ; zijn

karapstrijd met WReKODuRa; zijn val en wreede mishandeling.
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Zang XL.

Vervolg: DoESASaista sterft onder gruwzame martelingen en schimpredenen van Wnë-
KODaRa.— Nieuwe aanval der Pandawa's , vergezeld van hevig onweder; vlugt der Kord-

ica's;— de Fanddwas staken de vervolging, en keeren terug, om rust en uitspannino- te

zoeken , maar worden onverhoeds door Kaenu overvallen.

Zang XLI.
V

Vervolg : algemeene verwarring en nederlaag der Pandawa's ;— tegenweer der aanvoer-

ders; ongeregeld gevecht.

Zang XLII.

Tweestrijd tusschen ArdjoenS, en KARNa: het algemeene gevecht houdt op ; menschen

en goden zijn toeschouwers van den kamp; zijne hevigheid verspreidt schrik inden hemel;

KARaDas muts afgeschoten en vernield;— KARNa verwekt eene windvlaag, die AEDJOENa's

vuurpijlen in zee drijft; visschen en slangen bij menigte gedood;— de strijd blijft lang on-

beslist; KARNa wordt ongeduldig, en lost het tooverwapen Widjdjd-danoe.

Zang XLIIL

Vervolg: de Widjdjd-danoe ontwikkelt een heir van monsters en schrikgestalten ; zij

worden verdelgd door een*' zwerm vuurbergen uit ARDJOENa's wapen Bramastrd;— op-

schudding in den hemel; de goden dalen neder, en bevelen de kampvechters , zich tot het

gebruik van gewone wapenen te bepalen; de tooverwapenen worden afgelegd, en de strijd

met eenvoudigen pijl-en-boog hervat.

Zang XLIV.

Vervolg van het tweegevecht: de draak ARDa-WALiKa komt KARNa te hulp, maar

wordt door hem afgewezen , en door ARDJOENa gedood ; — KARNa legt den boog op Ar-

DJOENa aan ; maar door heimelijk toedoen van zijn' eigen voerman Salju, mist het schot

tot tweemalen toe, en treft slechts Ardjoenus kroon en hoofdhaar;— ARDJOENa lost den

pijl Pasoe-pati, die KARNa den dood geeft; algemeene vlugt der Kordwa'si— hulde der na-

tuur aan den gevallen' KARNa.

Zang XLV.

Vervolg : tafereel van den ondergang der zon ; onweder.— De Kordwa's vervolgd tot

vóór de poorten der stad.— SoEJODamVs vertwijfeling ;
— Sakoeni raadt hem, het beleid

des oorlogs aan Salju. op te dragen.— DERTIENDE DAG. Vergadering van SoEJODaNa,

met de hoofden van zijne partij; hij smeekt SALJa, het opperbewind te aanvaarden: het

wordt, na eenige tegenspraak, aangenomen.

Zang XLVI.

Vervolg der raadsvergadering : AsWiiTaMu verwijt Salju het gepleegde verraad in den

10
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strijd tusschen KaenS en AEDJOENa; hevige twist, bijgelegd door tusschenkomst van SoE-
JODaNa;— AswaTaMa neemt de wijk naar het bosch, om zich aan gebeden te wijden.

—

SALJa als veldheer gehuldigd.— De Pandawas beraadslagen over de keuze van een leger-

hoofd tot bestrijding van SALJa;— NAKOELa door KRëSNa naar SALJa afgevaardigd, om
een beroep te doen op zijne genegenheid.— SALJa keert inmiddels naar zijn kwartier terug:

tweestrijd tusschen zijne genegenheid jegens Nakoelu, en Sadéwu en de trouw , aan Soe-

JODaNa beloofd;— beschrijving van zijn kamp.

Zang XLVII.

Vervolg;— ongunstige voorteekenen in de legerplaats van SALJa;— voorbereidselen tot

den strijd.— SALJa ontvangt geschenken van SoEJODaNa — Komst van NAKOELa : hij smeekt

Salju van 't oorlogsbewind af te zien; SalJh verklaart zich daartoe buiten staat; Nakoe-

Lü trekt in vertwijfeling zijn' dolk, en eischt een' onmiddellijken dood; Salj^ brengt hem

tot bedaren , en geeft hem een middel tot uitredding aan de hand : JoEDiSTiRa moet hem

(Saljü) in den strijd met het tooverwapen Kalimosada dooden.

Zang XLVIII.

NAKOELa keert terug naar het kamp der Pandawas, en geeft verslag van zijne zen-

ding.— SALJaS onderhoud met zijne gemalin Satyüwati, die zijne afspraak met Nakoelh

vernomen heeft; hij tracht haar gerust te stellen; minnezang.

Zang XLIX.

Vervolg van SALJa s toespraak;— antwoord van SATYaWATi: zij verwijt hem zijn ge-

drag, en trekt den dolk, om zich te doorsteken;

—

Saljü houdt haar terug, en hervat zijne

troostrede.

Zang L.

Vervolg;

—

SaljI geleidt zijne gemalin ter ruste; hartstogtelijke liefkozingen.

Zang LI.

SATYaWATi valt in slaap.— De VEEETIENDE DAG breekt aan. Salj^S ontwaakt,

en ontrukt zich met moeite aan de zijde van zijne slapende echtgenoot; hij laat een' brief

achter , om haar te melden , dat hij ten oorlog gegaan is.— Buiten gekomen vindt hij de

troepen strijdvaardig en welgemoed;— uittogt.

Zang LII.

"Wederzijdsche slagorden: de Pandawa's weder in die van de Halve maan;— aan-

val: moedige houding der twintig overgeblevene Kordwas: de Pandawas wijken;— de te-

genweer van WRëKODaKa en AÉDJOENa doet de kans verkeeren: de Kordwas vlugten:

alleen de troepen van Mandrdkd houden met hun' koning Salj» stand.
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Zang- LIIT.

Vervolg van den strijd: SalJh geraakt in 't naauw;— door het toovermiddel Tjanda-

béraica zendt hij een heir van verslindende monsters op den vijand af;— zij worden, op

last van KnëSNu, zonder tegenweer afgewacht, en daardoor schadeloos gemaakt.— Joedi-

STiRa ontvangt van KueSNu bevel , om Saljh met den Kalimosada te dooden : hij aarzelt uit

gewetensbezwaar; door KReSNÏi en "WReKODaRa bestraft en aangemoedigd, geeft hij zich

eindelijk gewonnen , en ontvangt KReSNa s zegen.

Zang LIV.

Vervolg: aanval van Joedistiru en zijne broeders;— de monsters van SalJh herleven

,

en worden door nieuwe schoten van den Tjdnda-bérawa aanhoudend vermenigvuldigd;— een

vuurworp van den Kalimosada verteert ze allen ;— een heir van bergen en slangen ver-

schijnt in hunne plaats;

—

Joedistirh lost op nieuw è.QXi Kalimosada:— Saljh wordt doodelijk

getroffen; zijne ziel stijgt ten hemel; hulde der hemellingen;— vlugt der Korawlts: alleen

SoEJODaNa en zijne broeders houden stand.

Zang LV.

Wanhopige tegenstand van SoEJODaNa en de zijnen ;— al zijne broeders (behalve KRë-

Ta-WAKMa) sneuvelen door WReKODaRas knods;— hij zelf redt zich door de vlugt;

—

Sa-

KOENI door WRëKODaRa mishandeld en gedood;— algemeene vlugt der overgeblevenen.

—

De Panddwas keeren in de legerplaats terug.— Een vlugteling brengt aan Saljjï's gema-

lin het berigt van zijn dood.

Zang LVI.

Rouwmisbaar in 't kwartier van Mandrakd.— SATYaWATi stijgt op haar' wagen, en

begeeft zich met hare dienstmaagd SoEGANDiKa naar het slagveld, om bij 't lijk van haar'

man te sterven ;— de wagen breekt ; zij vervolgt haar' weg te voet
;
gevaren en verschrik-

kingen van den togt over 't slagveld.

Zang LVII.

Na lang zoeken herkent SATTaWATi het ligchaam van haar' man; zij reinigt het onder

hartstogtelijke weeklagten.

Zang LVIII.

Vervolg;— SATYaWATi stort zich met de borst in haar' dolk;— zieltogend beveelt z,ij

hare dienstmaagd SoEGANDiKa naar huis te keeren, en haar lofwaardig uiteinde bekend te

maken; maar deze wil hare meesteres niet overleven, en doorsteekt zich aan hare zijde;—
de zielen der beide vrouwen stijgen ten hemel, begeleid en gehuldigd door xoidadari's;—
hereeniging en hemelsche zaligheid van Saljü en S.iTYaWATi.— De Panddwas ontvangen
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berigt, dat SoEJODaNa zich aan den uitloop van eene i-ivier in 't water verborgen houdt;

—

op last van IvRëSNa rukt het gansche heir uit, om hem in zijne schuilplaats te overvallen.

Zakg LIX.

De Panddwd-tvoeipen bereiken SoEJODaN^s schuilplaats;— WReKODaRu daagt hem ten

strijde ;— SoEJODuXa komt te voorschijn , en antwoordt met honende grootspraak.— Op aan-

sporing van KRëSiNii maken SoejodhNji en WReKODaRa zich gereed tot een' tweestrijd met

de knods.— Verschijning van BhLu-déavu van Madoerd;— hij wordt door beide partijen ge-

huldigd , en geeft zijne toestemming tot het tweegevecht.

Zang LX.

Knodsgevecht tusschen WRëKODaRÏi en SoEJODaNa: de zege blijft lang onbeslist;—ten

laatste ontvangt WReKODaRa, door ArdjoeNh's tusschenkomst , een' wenk van KRëSNa: met

een' onverhoedschen slag verbrijzelt hij de linkerdij van SoejodüNu, die weerloos nederstort,

eu iiruwzaam mishandeld wordt.

Zang LXI.

Vervolg;— de hemellingen juichen over WReKODaRuS zege; maar BaLu-DÉ"\Va berispt

zijne wreedheid, en dreigt hem met zijn' nanggdld;— IvReSNakomt tusschenbeiden , en regt-

vaardigt SoEJODaNa's noodlot;— BaLa-DÉWa berust in 't oordeel vanKRëSNa: hij vermaant

SoEJODiïNa tot gelatenheid, en keert naar ^siüia terug.— WReKODaRa gaat voort , met zijn

slagtoffer te folteren, tot IvRëSNa hem beveelt den stervende met rust te laten.— Aftogt

der Fanddiud-troe^en ;— SoEJODaNa blijft voor dood liggen.

Zang LXII.

SoEJODaNa'S vloek tegen de Fanddioa's; zij komen in hunne kwartieren terug , en vieren

de zege met allerlei vreugdebedrijven.— IvRëSNa alleen is beangstigd door SoEJODaNa'a

vloek: hij begeeft zich des nachts met de vijf Panddwas naar buiten, en doolt in onrust

door de omstreken rond :— nachtelijke tooneelen.

Zang LXIII.

Vervolg der nachtelijke tooneelen.

Zang LXIV.

AswaTaMa, nog steeds in 't bosch afgezonderd, beraamt metKRePa en KReTa-WARMa

e'en' nachtelijken aanslag up het kamp der Fanddicas;— het plan Avordt volvoerd tijdens

het afzijn van KRëSNa en de vijf broeders:— DReSïa-DYOEMNa, Sikandi, PaNTJa-waLa en

anderen in den slaap overvallen en vermoord ;— tegen den morgen van den VIJFTIEN-

DEN (?) DAG trekken de aanvallers af;— DropADI zendt boden uit, om KKëSNu en

zijne medgezellen op te zoeken=
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Zang LXV.

Verdere ontmoetingen van KReSNa en de PandawoCs : onheilspellende teekenen ;— bood-

schap van Deopadi;— zij keeren ontsteld naar het leger terug. — Rouwmisbaar in de leger-

plaats; weeklagt van Dropadi; KRëSNa tracht haar vergeefs te troosten.— Verschijning van

Bagawan ABiaSa: hij vermaant de treurenden tot berusting in den wil der Godheid en

onderwerping aan KReSNa.

Zang LXVl.

Vervolg van Abi^Sü's rede : verhaal van den voormaligen strijd tusschen goden en reu-

zen , in verband met de Bratd-joeda en het toekomstig lot der gevallenen.— Alle toehoor-

ders zijn getroost , en ABiaSa verdwijnt.— Men ontvangt berigt omtrent de schuilplaats van

AswaTaMa, en trekt er gezamenlijk heen;— de plaats wordt bereikt.

Zang LXVII.

Door WRëKODaRa uitgedaagd , komt AswaTaMa buiten , en lost het tooverwapen Tjoe-

da-mani, waaruit zich een verschrikkelijk vuur ontwikkelt;— ARDJOENa beantwoordt hem

met een' vuurpijl; de gloed stijgt ten hemel, en brengt de goden in gevaar,— Op bevel

van Batard Goeroe daalt NARaDu met vele andere goden neder, en verbiedt het gebruik van

bovennatuurlijke wapenen;

—

Ardjoenu gehoorzaamt terstond, en verontschuldigt zijn ge-

drag ;— NARaDa stelt AsAVaTaMa in 't ongelijk.

Zang LXVIII.

Op bevel van NARaDa geeft AswaTaMa den Tjoeda-mani over, en bidt om vergiffenis;

—

NARaDa stelt het wapen in handen van ARDJOENa; tevens stelt hij voor, AswaTaMa ver-

giffenis te schenken;— allen stemmen daarin toe, behalve KEëSNa : hij wraakt de uit-

spraak van NARaDa, en velt op nieuw vonnis over de overwonnenen.— De goden bewijzen

hem hulde , en keeren naar den hemel terug.— De PancZaiüa-troepen ontbonden.— AswaTa-

Ma en de zijnen blijven in wanhoop achter.

Zang LXIX.

Astina door de Panddwa's in bezit genomen en verdeeld.— ARDJOENa vergeet bij zijne

minnares Banowati het wapen Tjoedd-mani;— op last van KRësNa geeft hij het aan Joe-

DiSTiRa over, die vervolgens tot Koning van Astina wordt aangesteld; Wisnoe blijft hem

,

onder de gedaante van KReSNa en ArdjoenS,, in 't bestuur ter zijde staan; voorspoed des

rijks onder hunne regering.— De Vorsten van Madoerd, Wirdld en Tjampdld iieeven naar

hunne eigene rijken terug.— Lof van Koning DjaJa-Baja, van Kadiri , de laatste incarna-

tie vau Wisnoe, op wiens bevel de Brdtd-joedd beschreven is.

10*



RECAPITULATIE
DEK

VOORNAAMSTE FEITEN IN TIJDPERKEN. (*)

2^6 dag.

S^e dag.

4^6 dag.

5^e dag.

6^6 das?.

•7^^ dag.

8^^^ dag

9^^ dag.

Voorzang. . . . .' ...
De Panda.wa,'s te Wirati" vergaderd.— Zending van

KKësxa naar Astinji, ontvangst aldaar, enz

Mislukte onderhandelingen te Astina;— terugkeer van

KReSïJa, naar W i r a, t a ;— oorlog besloten

Uittogt der Pandawa's;— beide heiren legeren zich op

het Koeroe-veld;— SÉXa en BiSMa veldheeren.

Menschenoffers.— Aanvang van den strijd: dood van

SÉTa en zijne twee broeders,— en van RoEKMa-RaTa ;
— I

verbranding der prinsen van Wirata;— 's nachts raadsver-

|

gadering der Pandawa's; ÜEESTa-DrOEMNa veldheer. . •

Dood van Irawan ;
— van BisMa ;—DsONa, veldheer der

KO 04orawas

Dood van BaGa-DeTa

Afzonderlijk gevecht van ARDjOENa met GARDitPATi; —
van WReicODstRa raet WRësajji.— Dood van LAKSMaï^a en

andere K o r aw a's ;— van Abimanjoe ;
— ARDjOENa 's gelofte

tegen SiNDOE-RaDja.— Zelfoffer van Abimakjoe's v/eduwe

SOENDARI , .

Dood van BoERi-SEaWa; van Si>fDOE-RaDja. . . ;

Dood van pRATiPÉJa en zonen, van Sakoeni's broe-

ders en andere K o r a w a's ;— van GATOïKaTja ;
— zelfoffer

van zijne moeder Arimei , , , .

Zang I—II, 3, 2

„ II, 3,3- VI, 1,

„ VI, 2— VIII.

„ IX—XL

„ XII— XV, 7.

„ XV, 8— XVII, 17,

„ XVII, 18— XVIII,!

„ XVIII, 10—XXII, :

„ XXII, 22—XXV, l!

„ XXV, 14—XXX, 9.1

(*) Vgl. in de Inleiding, noot 109.- een gelijk chronologisch overzigt van de B. J. Kw,

I

i

1
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I.XX1X

lO^e dag. Dood van Dron» en anderen.— Tweegevecht van

ARDjOEXa en AswaTaMa.— 's Nachts Ka.enu tot veld-

heer benoemd ; ongunstige voorteekenen ;
— togt van

KRëSHa, en de Pandawa's naar 't slagveld, om het

overschot van BisJia en Daoxa te verbranden. .

ride dag. Voortzetting van den strijd; SALja, neemt aan

KARNa's wagen te mennen .

12de dag. Dood van WRësa-sÉNa, van DoESASaxa;— over-

rompeling der rustende Pandawa's door KAR.N^a;—
zijn dood; 's nachts beraadslaging van SoEjODaNa met

Sakoeni ' . . .

13de dag. SALja veldheer der Korawa's;— zijn twist met

AswaTaMa;— NAKOELa bij SALja;— SALJa bij SATYa-

WATI

i4.de dag. Hervatting van den strijd;— dood van SALja;— ]

van de overgeblevene broeders van SoEjODaNa;— van
'

Sakoeni;— vlugt van SoEjODaxa;— zelfoffer van Sa-

TYaWATI en SOEGANDIKa

(15de dag, of nog de 14*^^?) Tweegevecht van "WRëKODaRa en Soe-

jOD&a, bijgewoond door BaLa-DÉwa van Ma do era.

—

Nachtelijke omdolingen van KRëSNa met de vijf Pan-

dawa's.— Overrompeling van 't kamp der P a n d a w a's

door AswaTaMa ; — dood van DRëSTa-DTOEMNa SiKANDi

PO O O O
aNTJa-WHLa

15de (of 16*i6?) dag. Terugkeer van KRëSNa en de Pandawa's.

—

Verschijning van ABiasa.—-Tweegevecht van ARojOENa

en AswaTaMa;— verschijning van NARaoa;— overgave

vanden Tjoeda-mani aan de Pandawa's;— vonnis

van KRëSNa over AswaTaMa en zijne medgezellen.

. JoEDiSTiRa Koning van As tin a;— slot. , . . i

Zang XXX, 9—XXXiV.

XXXV, 1-19.

XXXV, 20—XLV, 15.

XLV, 16—LI, 10.

LI, 11—LVIII, 15.

LVIII, 16—LXIV, 15.

LXIX, 16—LXVIII.

LX IX.



V E Pv K L A R I N G V A N VERKORTINGEN.

J], J, beteekent Brdta-joedd.

B. J. Kw M » }>
Kaxoi: inzonderlieid de lezing, die voorloopig als

de echte en volledige is aangenomen : zie Voorrede,

blz. 33.

B. J. Dj 5» » » Djariva: namelijk de omwerkingen, zoowel

die in ^aiüï-maten als die in kleine dichtmaten :

Voorrede, blz. 12.

B. J. A, B.J. D
,

enz. i i

verschillende handschriften van de B. J., en andere daartoe be-

ef eenvoudig > „ trekkelijke stukken: zie Voorrede, blz. 24, vlgg.

A, B, enz }
'

p „ den Javaanschen tekst van de B. J. , in dit werk uitgegeven.

Yj,^^ , )>
de Voo7'rede , met het cijfer van de bladzijde.

j,j/ „ ,, Inleiding, met aanwijzing van § of noot.

Gesch. d. FP. . . . „ » Geschiedenis van de Pandawa's, als voren,

y,.^ „ „ Vertaling.

Kr. aant
|

^ ^^
Kritische aanteeheningen.

of Krt )

A Krt. , B , Krt. enz. ,, B.J. A , B.J. B , enz. , aangehaald in de Krit. aant. , waarvan dan de

nadere aanwijzing volgt.

Yj.^ » de Verbeteringen en aanvullingen ; b. v. Krt. Vrb. de Verbeteringen en

aanvullingen op de Kritische aanteelceningen.

Yrb.* )) !> tweede lijst van Verbeteririgen en aanvtdlingen , achter in Deel I

11 „ noot.- [en II.

pt^l „ padd, dichtstrophe.

yg • • !) vers, dichtregel.

Skr >» Sanskrit.

j^rb . . ,, Arabisch.

]^jal » Maleisch.

Jav. of Jv. . . . . • jj Javaansch; — in de Z/i/^itZin^ inzonderheid de Javaansche overlevering.

Kw „ Kawi.

^j, §k . „ Tj an d r a-s a n k a 1 a: uitdrukking van jaartallen in zinspreuken.

YiK » K o r a w a 's , K a u r a w a 's , K o e r o e 's.

pp, . ; „ P a n d a w a 's , P a n d a w a 's,

gl. » vergelijk.^^ö



VERKORTINGEN. LXXXT

{\ld. .
~.

. , . beteekent

ib „

i. V .,

i. V. V „

q. V. .......
passim „

cl, w. z. ..... „

z. V. a, . . . . . „

Vigg M

gew • „

eig »

nam , „

spec. „

Wt ,,

R. W. ..,..„

P. W ,

Dj. P „

Ls „

Ward ,,

V. BOHLEN „

Bopp „

Wls
,

G. R „

J. Z „

CS „

aldaar.

ibidem: op dezelfde plaats.

in voce: op het woord )

in vocibus:o^ de woorden
^™^'van de vermelding voorafgaat of volgt.

quod vide of qiiae vide : welk (woord) — of welke (woorden) men zie.

op verscheidene plaatsen,

dat wil zeggen.

zoo veel als.

volgende, of: en volgende,

gewoonlijk,

eigenlijk,

namelijk.

speciaal , inzonderheid.

C. F. WiNTEK Se.

Maden Ngabèhi RaNGGa Warsith, en inzonderheid zijne Stamlijst van

Javaansche vorstenhuizen: zie Voorrede, blz. 8, 25, 37, 41.

Raden Pandji PoESPa WiLaGa: zie Voorrede, blz, 24, 25.

Mas DJaJa PEeMADi : zie Voorrede, blz. 37.

LaTcon of Lalcon^s : Javaansche tooneelstukken : zie Voorrede , blz. 40.

Djaja Lenhara Pandji, een Javaansch dichtwerk: zie Krt. 48,12,

^ vlgg.

C. Lassen, Indische AltertJmmshmde, Bonn 1847 en later, inzonder-

heid Hoofdstuk II en III van het tweede boek (Deel I, blz.

589—707), met de bijlagen (blz. I—XXXIV) ; ziq Voorrede,

blz. 39—40.

W. Ward, A view of the Idsiory ^-c. of the Hindoo's , Londonl^22:

zie Voorrede, blz. 2, 40.

Dr. P. Von Bohlen, Das alte Indien, Königsherg 1830.

F. Bopp , Ardschuna''s Reise zu Indra''s £[immel , nehst anderen Epi'

soden des Maha-hharata. Berlin 1824.— Andere schriften A'an.

denzelfde worden ter plaatse der aanhaling nader aangeduid.

Wilson's Sanskrit-Engelsch Woordenboek.

Gericke en Roorda, Javaansch-Nederdidtsch Woordenboek. Amst.

1847.

Javaansche Zamenspralcen, door C. F. Winter Sr. Deel I, Amst. 1848.

het naamcijfer van den schrijver, in de noten van de Inleiding n\x

en dan duidelijkheidshalve gebezigd, om eigene opmerkingen te

onderscheiden van die, aan de aangehaalde bronnen ontleend.

—«Eses
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BRATA-JOEDA.

Zonder stoornis zij de hulde volbragt! (1)

EEESTE ZANG.

ASMARA-DANA.

1. Zeer onbedreven in 't schrijven is 's Vorsten dienaar (2), die op hoog bevel

de bewerking onderneemt van 's Vorsten hooggeroemd gedicht, het uitstekend

2. verhaal, dat den naam draagt van Brata-joeda. * Uit de Kawi-taal moet

het worden overgebragt in de taal der uitlegging, en de groote dichtmaten

vervangen door kleine. — Het onderwerp des verhaals is de krijg tus-

3. schen de Pandawa's en de Korawa's.— *Het was de Vorst van Kadiri,

Koning Djaja-saja, die de zamenstelling gelastte; Empoe Scdah was de

naam des dichters: hem was het opgedragen een verhaal te schetsen, een

verhaal van de voorouders, — en zoo ontstond het boek Brata-joeda.

4. * Empoe Scdah vangt aan met de verklaring, dat hij zijn dichtwerk ver-

vaardigde in den tijd van zijn' heer Djaja-Baja van Kadiri, die wordt voor-

gesteld als een overwinnaar op het oorlogsveld. Hij blonk uit over de gausche

5. wereld, de groote vorst Diaja-Baja, * door zijn streven naar voorspoed in den

krijg, als een uitstekend oorlogsheld. De verdelging van alle vijanden smeekte

hij af in zijne gebeden, en strooide bloemen in 't rond als een beeld van

6. de hoofdharen der vijanden , die sneuvelden op het slagveld. * De klokken en

(1) Zoodanig is de oorspronkelijke zin van 't zuiver Sanskritsche formulier, dat hier, gelijk in

vele dichtwerken, tot aanhef dient, maar door de Javanen niet meer verstaan en op allerlei wil-

lekeurige wijzen verklaard wordt.

(2) Over den naam van dien dichter zie men de Voorrede.



BRATA-JOEDA.

bellen, en 't bidvertrek, waar het wierookvat rookte en brandde (1), zinspeel-

den op den vijand te midden van 't oorlogsveld. Geloften aan de goden

strekten hem tot middel, om den vijand te achterhalen en neder te houwen

7. op het slagveld. * Voorts wordt van den luisterrijken vorst Djaja-Baja door de

gansche wereld verhaald (*), dat hij de aarde ten beschermer verstrekte.

Zijne vijanden naderden hem huldigend; zijn krijgsroem was alom verbreid.

8. Hij was als de nagel der wereld (2). *Ook had hij de goedkeuring verwor-

ven van alle geleerden en wijzen, van priesters en heiligen, van séwa's en

sogata's (3), dewijl hij de wereld weerstond (4). Ja zelfs Batara Goeroe

9. daalde tot hem neder, om hem zijn' zegen te brengen. * Al de goden ver-

gezelden den Wereldbestuurder bij zijne verschijning op aarde. De Vorst

Djaja-Baja trad met een vlekkeloos rein gemoed en verhelderden geest den

10. God DjAGAD-NaTa tegen. * Hjang Goeroe rigtte met eene zachte stem zijne

godspraak tot Djaja-Baja: //Mijn zoon Vorst, verban de vrees uit uw hart!

11. //Ziehier, ontvang mijn' zegen! Gij zijt de nagel der wereld; *een vorst van

//onbeperkt gebied, de tjakra, het zonnescherm der aarde (5): dit alles is

(1) De bedoeling schijnt te zijn: het luiden der klokken en bellen, en het branden van 't wierook-

vat in het bidvertrek .... enz. ; maar ook zoo is het denkbeeld niet zeer helder , wat wel aan mis-

vatting van 't Kawi door den omwerker zal te wijten zijn. Zie Kr. aant.

(*) Vs. 3 zou ook tot het volgende kunnen gebragt worden, waarin dan evenwel (mrcx^i ever-

overtollig zou zijn. Vgl. ook Kr. aant., waaruit ook schijnt te blijken, dat de eerste woorden op

den algemeen verspreiden roem betrekking hebben.

(2) Dat wil zeggen, de nagel, die de Avereld vast houdt: een gewoon beeld bij Javaansche dich-

ters. Zoo heet ook de tegenwoordige Soesoehoenan van Soerakarta, gelijk zijne voorgangers,

Pakoe BoEWHXfi, wat hetzelfde beteekent. Wij zouden daarvoor, met eenige wijziging in de voor-

stelling, kunnen zeggen: steunpilaar- of hoeksteen der wereld,

(3) Woorden van Sanskritsche afkomst, die als zoodanig eigenlijk beteekenen: belijders- of pries-

ters van Siwa en- van Boeda, maar door de Javanen niet meer zoo naauwkeurig verstaan worden,

en hier slechts gebezigd zijn, om verschillende soorten of rangen van geestelijken uit te drukken.

"Volgens eene geheel verkeerde verklaring in 't handschrift P loi/Karu} =.rni).jiKn\ en o-jjotkisji; dienen) zou

den het dienende 23'i'issters zijn.

(4) D. i. tegen de gansche wereld bestand was , haar beheerschte ;— de wereld heeft hier niet den

zin van wereldsche begeerlijkheden., dien men in de vertaling zou kunnen onderstellen. Het is onge-

geveer hetzelfde denkbeeld, dat in pd. 12 is uitgedrukt door overwinnaar der loereld.

(5) Dit dient blijkbaar tot uitlegging van 't woord tjakrawati, dat in 't Javaansch voorafgaat,

en als een titel van uitgestrekte heerschappij gebruikt wordt. De verklaring bepaalt zich evenwel

tot het eerste, zakelijk, deel tjakra, terwijl -wati denkelijk wordt opgevat als de bekende uit-

gang, die in vele iiit het Sanskrit afkomstige naamwoorden voorkomt, en gemeenlijk een bezit aan-

duidt, zoodat tjakrawati zooveel beteekenen zou als den tjakra voerend, ofschoon de uitgang



EERSTEZANG. ö

//mijn Averk!" — Daarop gaven al de déwa'shem hun' zegen; de djawata's

12. (1) huldigden hem juichend: //Triomf den Koning Djaja-Baja! * voor hem
//geene weerga op aarde; hij blijft de overwinnaar der wereld!"— (Het ge-

drag van) Djaja-Baja strekt tot waarschuwing: hij handhaafde 't voorbeeld

der volmaaktheid ("*). — Nadat Bat ara Goeroe met al de dj awat a's ver-

dwenen is, (volgt de dichtmaat) Sri Nata.

TWEEDE ZANG.

SRI N A ï A.

1. De Vorst Djaja-Baja was alom bekend als de nagel der wereld. — E m p o e

SëDAH dan ontving den last, om te beginnen de Brata-joeda te beschrijven.

Het jaar, waarin Poe SeDAH zijn dichtwerk begon, drukt hij uit door de

jaarspreuk: //negen paarden zonder maan." (2)

2. * De luister der uitstekende hoedanigheden van Djaja-Baja was als die van

de zon in het drooge jaargetij , bestendig schitterend aan een' onbewolkten

hemel. De maan strekt ten beeld voor zijne vijanden , onvermogend om hem

te weerstaan bij den uittogt ten strijde. Gelijk de maan , door de zon besche-

nen, haar niet met gelijken glans kan beantwoorden, zoo blonk Praboe

3. Djaja-Baja *door heldenmoed en voorspoed uit.

-wati (Skr. wati) oorspronkelijk een vrouwelijke is. Die etymologie is dan ook niet de ware,

en tjakrawati is slechts eene verbastering van 't Skr. tjakraAvar ti, dat mede van groote

vorsten gezegd wordt , of meer bepaaldelijk van denzulke , wiens gebied zich van zee tot zee uit-

strekt. Zulk een gebied wordt ook tjakra genoemd (GR.), welk woord anders een' kring,

cirkel, een rad of iviel, ook zeker rad- of schijfvormig ivapen, beteekent. Yolgens sommigen zou

dan ook tjakrawarti eigenlijk zijn: die 't rad {der heerschappij over de gansche loereld) loentelt

(Lassex, XXn, noot 15); maar ook dit schijnt slechts eene gissing te zijn.— De Javaansche ver-

klaring van tjïikra, door zonnescherm zal wel zijn toe te schrijven aan verwarring met het Skr.

tjhatra, dat die beteekenis heeft, en mede als zinnebeeld van heerschappij gebezigd wordt. Zie

daarover verder bij LXIX, 6.

(1) Dé was en djawata's zijn goden, inzonderheid van minderen rang.

(*) Vs. 3-4 wordt door O opgevat als 't slot van de rede der dé was.'— Het zou misschien

ook kunnen beteekenen: «dit was eene waarschuwing voor Djjua-Baja om enz."; vgl. evenwel

D, E in Kr. aant.

(2) Deze vier woorden vertegenAvoordigen de vier cijfers van 't jaartal 1079, van de eenheden af te

beginnen, zoo als in de jaarspreuken gewoonlijk geschiedt. Faard geldt voor zeven, wegens 't
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BRATA-JOEDA.

Ki (1) Empoe Scdah dan begint zijn verhaal met het tijdstip, dat de

Pandawa's te Wirata vergaderd zijn, ten strijde toegerust. De Vorst vaa

4. Dwarawati met zijn krijgsvolk bevindt zich reeds te Wirata, * gereed om
den Br at a -krijg te ondernemen. Koning JoEDisTina eischt de helft van 't

rijk van Astina. Maar hij, w^ien 't beleid is opgedragen, wiens bevelen

onbepaald worden gevolgd, tot in nood en dood, 't is niemand anders dan

de Vorst van Dwarawati: hij moge hen dwars voeren of in de lengte (2),

5. al naar het hem goeddunkt. — * In vollen getale zijn te Wirata de vorsten

bijeen, die instemmen met den oorlog, strevende naar de heerlijkheid des

doods. Ook te Astina is een aantal vorsten van Java en van den overwal

bijeen, verlangend naar de ruimte des doods (3), en daarom in vollen dos

ten strijde toegerust.

6. * Onder hen, die zich te W i r a t a bevonden , sprak Koning DAHMa-POETRa

(4) op inuemenden toon tot den Vorst van Dwarawati: // Geëerbiedigd Vorst

,

//die ons ten leidsman strekt, aan uav oordeel zij het onderworpen! Ik vraag,

//met het oog op de billijkheid. Heer! de helft van 't rijk van Astina." —
7. * Langzaam antwoordde D w a r a w a t i's Vorst : // Indien zoodanig uw verlangen

//is, met inachtneming van de eensgezindheid, die tusschen bloedverwanten

//betaamt, dan belast ik mij met den eisch van de helft (des rijks)."

Terstond gaf Vorst KRësNa bevelen aan zijn volk, besteeg zijn' wagen, en

8. toog uit naar Astina, * met zijn gevolg en de rijkssieraden , en vergezeld van

Raden Satyaki, om op te eischen de helft des rijks. Werd dit geweigerd,

wilde men de helft niet afstaan, dan zou de Brata-joeda er het gevolg

van zijn.

9. Zoo was de Vorst tot buiten de stad genaderd. * Snel was de vaart zijner

paarden; de groote wagen des Vorsten scheen te vliegen. De hoofdplaats

van Astina werd zigtbaar; maar stofwolken benevelden het uitzigt als eene

zevental paarden, dat aan den wagen van den Indischen Zonnegod -wordt toegeschreven; maan voor

een, omdat er slechts ééne maan is. Het derde Jav. woord soeda beteekent oorspronkelijk in 't

Skr. rein, zuiver, in 't Jav. verminderd, afgenomen, en in jaarspreuken nul, geen, m welke laatste

beteekenis het hier door zonder vertaald is. Men zou ook, met eene woordspeling, die in dit stelsel

van omschrijving niet zonder voorbeeld zijn zou, kunnen vertalen: » negen paarden zoiider manen".

Over 't jaartal zelf zie men verder de Voorrede.

(1) Ki ofKjahi, een gewone manstitel.

(2) Overdragtelijke uitdrukking, die in 't voorafgaande voldoende verklaring vindt.

(3) D. i. waarschijnlijk de verlossing van aardsche banden.

(4) De zoon van ÜARMa, d. i. JoEDiSTlKa.



TWEEDE ZANG

donkere regenbui. De wringiris (1) schudden hun loof, en schenen te treu-

ren als eene vrouw, die, met haar' echtgenoot te rusten liggende, zich onver-

10. wachts door hem verlaten ziet. *De spitsen der poorten schenen den Konino-

van Dwurawati op weg te willen afwachten, verlangende dat hij spoedig

komen mogt; de deurstijlen stonden als gereed, om zich te buigen (2) voor

den komende. Ook zag men tjampaku-boomen langs den weg, wier takken,

11. door den wind bewogen, schenen te wenken, en eene vraag te rigten * tot

den naderenden groote. Zij waren als Banowati, die tjampaka- takken,

vragende naar de zonen van Pandoe (3), of zij niet meekwamen met Vorst

KRësNa. Het geratel van den wagen en 't geflonker der edele gesteenten

12. scheen de vragende te beantwoorden en toe te lonken;* het was of zij ant-

woordden : // Gij vraagt ons , of de zonen van Pandde medekomen : neen

,

//geen hunner vergezelt ons. Ardjoenu is achtergebleven te Wirata met

//al zijne broeders: niet een is meegekomen." — De takken, door den wind

13. bewogen , schenen zich onbevredigd af te wenden, '* teleurgesteld in hunne vraag

,

dewijl ARDJOENa niet mede kwam naar Astina: hoe toch had hij verzuimd den

Vorst van Dwarawati te vergezellen, om het rijk op te eischen? — Zooda-

nig was de uitdrukking van al, wat zich op den ^^^ vertoonde. De bloe-

14. men wilden zich in de ravijnen storten ;
* 't geboomte langs den weg , door

den wind getroffen , zag er gehavend uit , als ware 't van droefheid , dat geen

der Pandawa's meekwam; de tjoetjoer (4) scheen angst aan den dag te

leggen door zijne afgebrokene toonen; de pan dan -bloemen, neêrzijgend op

de steenen, vergingen van diepe droefheid, omdat geen van Pandoe's zonen

volgde.

DERDE ZANG.

P A N K o E R.

1. De vleermuizen, die schommelend aan de takken hingen, deelden in de

(1) De bekende boom, die de voorpleinen van Javaansche vorsten en aanzienlijke hoofden pleegt te

versieren: de jicus Indica.

(2) Eigenlijk een sëmbah te maken, d. i. bij 't buigen van 't hoofd de zaamgelegde handen tot

voor 't aangezigt opheffen: de gewone Oostersche groet jegens een' meerdere. Ook in 't vervolg

heb ik daarvoor naar omstandigheden zich buigen, eerbiedig groeten of iets dergelijks gebniikt.

(3) Inzonderheid Ardjoenu, den minnaar van Banowati: zie Gesch. d. PP. § 18, noot,

(4) Een vogel, ook kadasih genoemd; zoo men zegt, eene soort van zwaluw. Aan zijn geluid

wordt eene onheilspellende beteekenis gehecht. Vgl. XLVII, 3, en LXIII, 3—5.
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droefheid, en klapAviekten , als wilden ze zeggen: //Waarom komen Pandoe's

//zonen zelven niet mede, om hun rijk te vragen?" De tan dj oen g-bloemen

2. lagen in 't rond verstrooid, als deelende in de droefheid en smart. *De
bijen vervolgden de bloemen, en schenen ze te beweenen, terwijl zij 't

schuim des waters volgden (1): 't was of zij spijt en leedwezen gevoelden, om-

dat ÜANANDjaJa (2) den Vorst niet vergezelde op zijn' togt. Het mos, dat

3. verdord op de steenen lag, scheen bezwijmd van ontroering * op het zien der

vrouwen , wie 't blanketsel afdroop (3) , en slechts aan de kaken hechten bleef,

teleurgesteld als zij Avaren in de verwachting van DanandjuJu te aanschou-

wen (4). Er zou geen einde zijn, indien wij melding maakten van al de

bekoorlijkheden van den weg, en van de meren langs de kanten van den weg:

4. het ware te veel om te beschrijven: *het verhaal zou er langdradig door worden.

Intusschen had de Vorst het Koeroe-veld bereikt. Daar daalden dja-

wata's neder, vier in getal: DjANuKa, RaMa Parasoe, KanwI. en NARaDa

5. (5) , om deel te nemen aan de onderneming van den Vorst. * Ontsteld ziet

Koning IvRësNa op, dat vier goden tot hem nederdalen. Hij maakt plaats,

en zet zich nevens den voerman neder , die voorwaarts wijkt (6), terwijl de vier

6. goden zamen in den wagen plaats nemen. De dj a wa ta ' s onderrigten "*-KRësNa,

die met eerbied hunne woorden ontvangt: // Overhaast uw' togt niet!" zeiden zij

:

// want wij willen u vergezellen, Avaar gij ook heen gaat." Tegelijk plaatsen

zich de goden binnen den wagen, en Vorst IvRësNa op den zetel van den

7. voerman (7). * Zonder verwijl gaat men nu voorwaarts, met matige vaart, en

den geheelen weg over wordt het onderhoud voortgezet. Edele en verhevene

raadgevingen stemden het gemoed tot zachtheid : bevallig waren al hunne be-

wegingen, en vol lafenis hunne woorden (8).

(1) Of dit en 't volgende van de bloemen of van de bijen gezegd wordt, is in de vertaling tAvij-

felaclitig gelaten. Onze tekst schijnt de laatste opvatting te begunstigen , die ook door O gevolgd is,

maar ook de eerste, die -waarschijnlijk den zin van 't Kawi teruggeeft, wel toe te laten; vgl. Xr. aant.

(2) D. i. ARDJOESa,

(3) Namelijk door de tranen?

(4) De gebrekkige zamenhang van 't voorafgaande is aan misvatting van den grondtekst te wijten.

Zie Kr. aant.

(.5) Vier vergode heiligen of re si's.

(6) "Waarheen? Dit schijnt niet helder, en in 't Kw. staat niets van die beweging van den voerman.

(7) Overtollige herhaling van 't geen boven, in pd. 5, gezegd is.

(8) Dit drukt slechts zeer gebrekkig de meening van den tekst uit. Het woord ^Siiiun^s door be-

wegingen vertaald, betreft tevens de houding, stem, taal, gebaren, manieren, in 't algemeen handel'

wijze; ook bevallig is te beperkt: het Jav. woord [ariKi^imn) beteekent eigenlijk fijn, zacht ^ in te-
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DERDE ZANG.

8. Inmiddels * had de Koning van Gadjaliwaja (1) vernomen, dat de Vorst

van Dwaruwati op het Koeroe-veld was aangekomen. Onverwijld gaf de

Vorst van Astina bevel, om de wegen in de hoofdplaats te bespreiden met

9. lijnwaden, * masapi, malio en kaSa (2), van de buitenpoort af, zonder tus-

schenruimte tot den Sitinggil (3) toe. Tevens werden de oudste rijksgrooten

(4) uitgenoodigd , om den gast te gemoet te gaan. Bismu, Dronh en DësTuRuTj,

10. gehoorzaamden met blijmoedigheid, dewijl het KuësNa was die naderde;* zij

hadden geen ander voornemen, dan zijne schikkingen te volgen. Alleen Sa-

KOENi en KoEROE-PATi zagon met inwendigen wrevel, hoe koning KRësNa,

zich met de Pandawa's verbonden had (5).

11. Terwijl zij allen zich in 't binnenhof verzamelen , * bereikt de Vorst van D wa-

, rawati de grenzen der hoofdplaats, en vertraagt de vaart van zijn' wagen.

't Is een algemeene oploop in de stad, om hem in te halen en te aanschou-

wen. De gansche hofplaats is in rep en roer: ieder moet den Koning zien,

12. * Rusteloos woelt het volk van A s t i n a : in digte rijen langs de kanten van den

grooten weg opeengepakt, staan zij te turen, en wemelen dooreen, en ver-

dringen zich in diepe drommen, leder is beducht, om achter te blijven, en

te laat te komen, om den Vorst te zien voorbijgaan. Overal ziet men ze

her- en derwaarts loopen, en niemand bekommert zich om zijn' ma/c/cer.

l

genstelling van 7'uio, grof, lomp. De algemeene bedoeling schijnt te zijn, dat de djawüta's door

onderrigt en voorbeeld KRësxa in eene vreedzame stemming zocbten te brengen, en van geweldda-

dioe handelinojen terug te houden.

(1) Of van Astina: d. i. Soejodana. Zie Gesch. cl. PP. § 1, en de noot ald.

(2) Fijne soorten van lijnwaad.

(3) Een terras, waarop de Vorst zich nederzet, wanneer hij zich aan 't volk vertoont, 't Is nog

heden gebruikelijk, om bij de ontvangst van aanzienlijke gasten den weg, dien zij bij 't ingaan

van den Kraton te voet betreden zullen, met lijnwaden te bedekken; maar hier geschiedde het— zoo

scliijnt het althans in onzen tekst bedoeld te zijn— door de geheele hoofdplaats (nëguri'ï) heen, het-

geen wat vreemd klinkt, daar men toch wel onderstellen moet, dat KRösxa tot vóór den ingang

van den Kraton op zijn' Avagen bleef Waarschijnlijk heeft de omAverker-want in den grondtekst

blijkt daar niets van— slechts de buitengcAvone weelde van 't onthaal, dat IvKësxa bereid Averd,

Avillen doen uitkomen.

(4) JaA'. pin ito e WH 3, dat zijn 's Vorsten oudere bloedverAvanten, leeraars of anderen, die door ou-

derdom of betrekking op zijne bijzondere ondersclieiding en eene zekere mate van eerbied aan-

spraak hebben.

(5) Letterlijk: één van ligchaam (avij zouden zeggen: één van ziel) was met de PanduAva's,
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VIEEDE ZANG.

K I N A N T I.

1. Vele vrouwen, door haast gedreven, slaan geen' acht op de losgerukte haar-

wrong; het borstkleedje wikkelt zich los, maar men denkt er niet aan, om
het vast te maken; de boezem wordt met de handen opgehouden en be-

2. koorlijk er tusschen geklemd: * 't is of ze hare borsten aanbieden aan den

naderenden Vorst. Anderen, die bezig waren met bloemkransen te rijgen,

voeren ze met zich, slepend over den grond, als om ze aan te bieden aan

3. den Vorst van Dwarawati. * Elders zijn er, die, met hare ivoren pop op

den arm, aan den kant van den weg gekomen, haar vriendelijk toelagchen:

// Toe ,
ga meê met uw' vader , die daar aankomt , den Vorst van D w a r a-

4. //wati!" * Andere vrouwen, die zich minder gehaast hebben , en geene plaats

op den weg kunnen vinden, grijpen fluks eene ladder, en klimmen er schie-

lijk op ; maar daar breekt eene sport van de ladder , en zij tuimelen hals

5. over kop naar beneden. * Beplicatis amiculis atque subductis, distentis

cruribus , dorso recubantiumjpatent retecta pudenda, distorta veluti labra fastidiose

conviciantis: quo conspectu fastidiunt omnes (1).

6. * Het zou te lang duren , het drukke gewoel der toeschouwers te bezingen
,

en de schoonheden van den weg, waar de doorluchtige Vorst voorbij toog.

Zij, die hem te gemoet gingen, noodigden hem uit, om terstond het paleis

7. binnen te gaan. * De zitplaatsen waren geregeld. Al de vorsten en de ou-

de rijksgrooten waren reeds vooraf gekomen: DësTaRaTa, BiSMa, ÜRONa,

8. Kaëpa, SALja waren daar tegenwoordig (2), *ook Arja WiDOiRa en de

Dipati van Awungga (3) waren aangekomen, en bevonden zich vóór het

aangezigt (van den Vorst). Ook waren er, tot onthaal van den gast,

ververschingen gereed gezet, uitstekend door pracht en verscheidenheid.

9. * Weldra verschijnt nu Koning KaësNa binnen 't paleis. Men verdringt

(1) De houding der gevallene vrouwen wordt hier wat al te aanschouwelijk voorgesteld, om eene

HoUandsche vertaling toe te laten.

(2) Dus o. a. dezelfden, die volgens III, 9, KKësïTa hadden ingehaald. Misschien kan men

dit uitleggen (zoo als in P geschiedt), door aan te nemen, dat zij terstond na de uitnoodiging voor-

uit naar binnen waren gegaan; maar de ware uitlegging schijnt wel weer te zijn, dat de omwerker

van den grondtekst is afgeweken, volgens welken, zoo ik het wel begrijp, BiSMa c. s. den gast niet

zijn te gemoet gegaan, maar anderen daartoe hebben uitgezonden: zie Kr. aant. bij III, 9, s-s.

(3) D. i. Kakxu.



VIERDE ZAXG. 9

zich, om hem te begroeten, ook de pinitoewu's (heeten hem welkom).

10. SoejodInu verzoekt hem, van de ververschingen gebruik te maken :"*
't wordt

hem alles aangeboden : // Broeder Vorst van D w a, r a w a t i , dit alles wordt u

// aangeboden als een geneesmiddel voor vermoeijenis." Koning KaësNa ant-

11. woordt: //Met genoegen, als 't werk verrigt is. * Tot den maaltijd vinden

//wij later gelegenheid." De Vorst van Astina hervat: //Gij zoekt uitvlug-

//ten, broeder Vorst! gij wilt mijn onthaal niet aannemen!" //Wel," ant-

woordt de Vorst, //het eten vinden wij immers later!"

12. "^Uitermate verheugde zich de Vorst van Dwarawati bij 't zien van al de

pinitoewa's en de vorsten (1). — Vorst KnösNa nam afscheid, om zich

13. vooraf naar zijn nachtverblijf te begeven. * Meesmuilend sprak SoEJODaNa

:

//Mijn broeder de Koningvan Dwarawatiis de achterhoudendste vorst van

//de wereld!" Praboe KRësNa nam afscheid, en zeide bedaard: //Zou ik

14. // zorgeloos eten en feestvieren,"^ terwijl mijn arbeid nog niet volbragt is ? Laat

//ten minste eerst het werk zijn beslag krijgen!" Daarop sprak hij tot de

vier déwa's: //Ik Avil eerst mijn nachtverblijf betrekken: des morgens is

//men niet zoo haastig, en niet verhit, maar bedaard."

15. *Baiten gekomen, rigtte hij zich in de eerste plaats naar het verblijf

van Dèwi Koenti (2), en omvatte hare voeten. Zijne moei stortte bittere

tranen , en vertrouwde hem het leed van haar hart , even als of het een zoon

16. van Pandde ware, die haar bezocht. * Een vloed van klagten gaf lucht aan

de diepe droeflieid, waaronder zij gebukt ging; doch hare woorden werden

telkens door tranen afgebroken, of gesmoord in de beklemde keel.

17. *De Vorst nam afscheid van zijne moei^ en begaf zich naar zijn nacht-

verblijf, de woning van JaMa WiDOERa. Aldaar gekomen, vond hij alles

tot zijn onthaal gereed, en werd met onbekrompene gastvrijheid ontvangen.

18. * Terwijl de vorstelijke gast met luister onthaald werd, beraadslaagde

SoEjoDaNa met al zijne broeders en met den Vorst van Awangga, die tot

19. hoofd der werkzaamheden verstrekte. * Want de Koning van Astina ge-

voelde zich verontrust door de weigering van den Vorst van Dwarawati,
om gebruik te maken van 't aangeboden onthaal. — // Voorzeker , hij koestert

(1) Deze zin is hier niet op zijne plaats: zie Kr. aant.

(2) Waarschijnlijk een afgezonderd gedeelte van de woning van Widoerj", die haar tijdens de

ballingschap der Pandawa's huisvesting verleend had. Zie Gesch. d. PP. § 44. Hare droefheid

vindt voldoende verklaring in hare langdurige scheiding van hare zonen, de rampen, die zij doorge-

staan hadden, en hunne oneenigheid met de Korawa's.
2
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20, //geheime bedoelingen. * Welke taal hij moge voeren, laat ons morgen (1)

//geen vertrouwen schenken aan den Vorst van Dwarawati! Gij, Doesa-
//sana (2), draag zorg uwe broeders te onderrigten, om tegen den morgen

21. //troepen in hinderlaag te plaatsen. * Zonder dralen moet er gehandeld wor-

//den, om dien man van Dwarawati te verdelgen. Hij is het ligchaam

//der Pandawa's (3). Voorwaar, hij is met geheime oogmerken hier

//gekomen; het zal onvermijdelijk tot vijandelijkheden komen: hij verbergt een

// verraderlijk doel onder 't kleed der minzaamheid.'"

V IJ E D E ZANG.

DANDANG GOELA.

Al de Korawa's zijn uiteen gegaan, de vorsten en de pinitoewa's,

ieder naar zijne eigene kwartieren. Slechts de Koning SoEJODaNa keerde te-

rug in 't vrouwenvertrek (4), bij zijne gemalin. Banowati trad hem te

gemoet, en, door den Vorst bij de hand geleid, nam zij met hem plaats, om-

stuwd door dienende vrouwen, die vóór en achter hen in rijen geschaard zaten.

* Vurig was de blik van Rëtna Banowati, aanminnig haar wezen, wel-

gevormd hare leest. De onrustigste bewegingen waren haar een passend

sieraad, vrij van alle onwelvoegelijkheid; zelfs de kreet der gramschap ver-

hoogde hare bekoorlijkheid. Zag zij gillend om zich heen, 't was al

zoetheid en liefelijke geur. Eene bitse taal, een grimmig vertrokken ge-

laat, alles werd dienstbaar aan hare bevalligheid. Zelfs vrij van tooi, *iu

't eenvoudig morgenkleed, deed zij zich te aanminniger voor: het loshangend

hoofdhaar en borstkleed (5) verdubbelde hare schoonheid (6). Een stuursche

(1) Namelijk bij de onderhandeling, die alsdan zal plaats hebben.

(2) De oudste van SoEJODaxa's jongere broeders, over welke hij als onderbevelhebber gezag voert,

(3) Namelijk het ligchaam, waarin de ziel der Pandawa's is overgegaan: z. v. a. hunne in-

carnatie: eene gewone spreekwijze voor vertegeniooordiger.

(4) Dat wil zeggen, SoEJODaN^a bleef alleen, en trok zich terug van de gehoorzaal naar 't in-

wendige van zijn paleis.

(5) Volgens eene andere lezing: het borstJdeecl om den hals geslagen. Zie Kr. aant. bij vs. 2.

(6) Eig. ))deed haar twee dagen in schoonheid (of bekoorlijkheid) toenemen."
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blik zette haar nieuwe bevalligheid bij. Grillige manieren en onbeteugelde

spraakzaamheid stonden haar Avel; alles was haar ten sieraad, iedere beweging

paste haar. Zij gebruikte geen reukwerk noch bloemen, ofschoon de bloem-

4. bedden 't gansche hof van Astina, vervulden. * Weende zij, dan werden

de harten nog vaster in 't net der liefde gewikkeld. Ruischend kwamen de

bekoorlijkheden haar overstelpen, en schenen elkaar de plaats te betwisten.

Als zij 's morgens te voorschijn trad, bij de eerste schemering van het dag-

licht, kwamen de schoonheden zich van alle zijden aan haar ligchaam hech-

ten; van 't opgaan der zon wiessen zij aan en hoopten zich op, den middag

en avond door, tot den ondergang toe, en met middernacht woeijen zij haar

zacht suizend tegen, en kleefden aan haar ligchaam (1).

5. * De schoone Banowati dan zag verlangend uit naar den ondergang der

zon, dat zij haar tot de kim mogt zien dalen, — de goddelijke zee van ho-

nig (2) ! Intusschen was BaskhrE (3) in zijn' loop naar 't westen nog slechts

een weinig gedaald, en rekte en vertraagde zijn' gang, als of hij nog niet

verzadigd Avas van 't aanschouwen der schoonheden van Astina' s hofplaats.

0.
*

't Was of hij voortgaande telkens omzag, en zich verlustigde in den aan-

blik van de vrouwen in 't binnenhof, brandend van liefde voor Banowati. —
Eindelijk ging DiwANKaRa (3) onder; maar 't was of hij zich misnoegd ver-

wijderde, ontevreden over de hofbewoonsters, waarvan niemand hem volgde

in zijne westelijke vaart. — Met luidruchtig getier komen de vogels in over-

7. haaste vlugt zich schuilplaatsen kiezen. * Want de Maangod zal aanstonds

aan den hemel verschijnen; en de vogels, bevreesd om gezien te worden,

nemen de wijk in den tuin, als een, die vele gemalinnen bij afwisseling be-

zoekt, maar door overmaat van liefde, die hem 't hart van verlangen doet

(1) De vertaling vooral van de laatste strophe is "weêr niet zeer naauwkeurig, hetgeen ten deele

aan de onzekere beteekenis van sommige woorden van den tekst, en ten andere aan gebrek van een

genoegzaam aantal Hollandsche synonymen voor al de woorden van schoonheid, bekoorlijkheid , enz.

is toe te schrijven. — De dichter schijnt zich de bekoorlijkheden van Baï^owati te hebben voor-

gesteld als bloemen of liefelijke geuren, die zich als een regen over haar uitstortten.

(2) Dit schijnt te moeten Avorden opgevat als een vleijende naam van Banowati: want de be-

grippen van zoetheid, welriekendheid en schoonheid, van 't geen de zinnen van smaak, reuk engezigt

streelt, zijn in de Jav. poëzij zeer naauw verAvant, en worden dikwijls verwisseld. De uitdrukking

zee van honig is dus wel geschikt, om een ideaal van aanminnige schoonheid aan te duiden. Zie

verder Kr. aant.— Voor 't overige zal men opmerken, dat de dichter hier in zijn verhaal teruggaat,

om te beschrijven, hoe Banowati haar' gemaal afwachtte.

(3) De Zonnegod.
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kwijnen, naar de meest beminde wordt heen gevoerd (1). Het gegons der

bijen in hare holen luidt als de vleijende taal van den minnaar, die de ont-

8. knooping van 't kleed tracht te verwerven. — * De zon was ondergegaan, en

dook weg in 't water: eene liefelijke duisternis overdekte den omtrek. Aan

't uitspansel schitterden ontelbare sterren, als bloemen er over gestrooid.

—

Duizend stemmen weergalmen in 't binnenhof: het gekweel der vogels ver-

mengt zich met het ruischen van den wind, die neerstrijkt op de geurige

bloemen. De maan schuift bevallig haar' sluijer ter zijde, en zet nieuwen

luister bij aan de schoonheden van 't paleis, dat zich voordoet als Batara

9. Éndru's hemelhof.— *Betooverend was de speling van 't maanlicht: de sie-

raden in 't paleis schitterden met aanhoudend toenemende schoonheid.

Daarbij voegde zich de pracht der woning van vlammend goud, die heldere

stralen ten hemel schoot. De vorst van het dak was uit paarlen en juwee-

len ineen gevoegd. Hier had de gemalin des Vorsten haar verblijf: hier

10. was het, dat hij haar plagt te naderen met vleijend mingekoos, * en zijne lief-

de te koelen in de armen van de schoone Banowati.— Ten westen van 't

gouden huis bevond zich een tuin, waarin een gouden lustpriëel prijkte.

De grond was met juweelen bestrooid, met paarlen en widoeri's (2), en om-

sloten met een gouden hekwerk, met knoppen van smaragd. Er-këmbang
versierde de poort, de stijlen waren bezet met nila en èr-gëni, flonkerend

11. met den glans der zon.— * De bleeke (3) maan w^ordt helder, en schijnt

naar binnen te gluren; in digte rijen geschaard, treden de schoonheden des

uitspansels te voorschijn (4). Het geflonker der avondster (?) wisselt af met

(dat van) de boomen, die ("*) met goud versierd zijn; een stralend licht

(1) Nam. zoo vliegen de vogels van den eenen boom naar den anderen, om zich eene scliuil-

plaats te kiezen. Zie 'tKw. in Kr. aant. Deze vergelijking herinnert aan het bij ons gebruike-

lijke zinnebeeld van een' vlinder voor ongestadige liefde. De Javaansche poëzij schept overigens

bijzonder behagen in alle beelden, die op de zinnelijke liefde en hare genietingen betrekking hebben.

Geen wonder dus, zoo die beelden soms wat ver gezocht zijn.

(2) "Widoeri, èr-këmbang, nila,, èr-gëni, verschillende soorten van edelgesteente. Èr be-

teekent in 't KaAvi water, en wordt met verschillende woorden zamengesteld , om onderscheidene soorten

van edelgesteente aan te duiden. Zoo heeft men èr-këmbang, bloemivater, èr-gëni, vuurivater,

èr-tatit, bliksemwater , èr-boemi, aardivater, èr-toja, ivaterwater , enz.

(3) De maan was pas in het begin van haar' wasdom (zie Kr. aant.), derhalve reeds lang vóór den

ondergang der zon aan den hemel, maar met een bleek schijnsel, dat eerst na dien ondergang lang-

zamerhand helder lichtend werd. In dezen zin is dan ook waarschijnlijk boven (in pd. 7) het ver-

schijnen van de maan te verstaan.

(4) De sterren worden hier, zoo 't schijnt, voorgesteld als de hofstoet van de maan.

(*) tmivhi^iKn schijnt hier te staan voor °iSh(hm\\



VIJFDE ZANG. 13

stroomt van de randen uit; en de glans der bladen, door bet koeltje orage-

12. kruid , schijnt liet jonge loof der k o e m a 1 a, ' s (1 ) te willen volgen (?) .
'* De geuren

- des nachts verspreiden zich in 't rond, en streelen de zinnen met weirieken-

den wasem. Het hart wordt door wellust bevangen; welhaast ontwaakt de

verbeelding, en in den geest vertoonen zich de borsten der vrouwen; maar

de voorzigtigheid wordt in 't oog gehouden (2). De nachtvlinder verheft

zijne klagende toonen, als eene maagd, bevreesd voor 't geweld van den man,

13. die de uiteinden van den band tracht te ontknoopen. "^ Nonnullae famulae

,

Iiicmi jacentes , conscendimt se invicem , lascivisque simul ocidis et aUernis sese

blandimenüs petiuit. Stihigendi sjoecie simulatd panter titraque delectantur

,

cum mutiio risu coitio inter se exercentur. Attamen peritae quoqiie et expertae

14. intersunt , marjno pretio hahitae , instanter undique imploratae : * quarum ex

hlandimentis fructiim capit corpus , haud secus ac midcente viro. Torpore arredi

pili horrescunt ; sin diiitius pergant , trita quasi cutis cum carne confundatur

;

discussum fere cor contahescat ; in pulveren ossa redigantur, quemadniodum vi-

trum in lapidem cadens, fractmn disjjergitur; imo extremd voluptate semen

erumpat.

ZESDE ZANG.

ASMARA-D AN A.

1. Te langwijlig ware de beschrijving van de vermaken der vrouwen. De

zon (3) was ondergegaan, en de hemel vertoonde zich met sterren bezaaid.

De lucht was vervuld van de geuren der bloemen ; zij dwarlden rond door

'

(1) Hoe koemalü hier te verstaan zij, is mij niet regt duidelijk. lic heb het bij gissing op-

gevat als eene soort van boom; misschien moet men evenwel, met O, denken aan eene soort van

edelgesteente, waaruit de bladen zouden bestaan, gelijk de boomen uit goud.

(2) Duistere woorden, waarin, geloof ik, niet veel zin te vinden is. Het verstand van den dich-

ter schijnt hier door de verbeelding beneveld te zijn. Vgl. Kr, aant. De twee volgende stropheii

bevatten weder een tafereel van te weelderigen aard, dan dat ik het in 't Hollandsch zou durven

vertalen.

(3) Volgens eene andere lezing: de maan, wat beter met het voorafgaande overeenkomt: zie

Kr. aant.
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2.

het binnenhof, opgenomen en voortgedreven door den wind, zoodat de grond

met bloemen bestrooid werd.—* Er zou geen einde zijn aan het tafereel van

de bekoorlijkheden der vorstelijke woning ; het zon te lang duren , om ze op

te noemen: wij willen het slechts bekorten. De God BASKaRa is te voor-

schijn gekomen. Eene levendige drukte ontstaat in 't paleis, en met luid-

ruchtige vrolijkheid komen de vrouwen in den tuin, om bloemen te plukken.

3. * De Koning SoEJODaNa was gereed, om zijne gasten te ontvangen, en

bevond zich reeds in de juweelen gehoorzaal. De plaatsen waren naar be-

4. hooren geregeld voor de pinitoewa's en de vorsten. * DesTaRaTa was

reeds daar, en BisMa, DuoNa en KRëpa, en al de vorsten, die deel hadden

in den raad: de Vorst van Mandraka (l)en deDipati van A wang ga (2),

5. benevens Arja DoESASaNa * SoEJODaNa zendt Joejoetsoeh en JaMa Widoe-

ra, om Vorst KRësNa binnen te noodigen. Terwijl zij op weg zijn, wordt

aan Sakoeni, KRëpa en Karno, opgedragen, om den gast te gemoet te gaan.

G, * Joejoetsoeh en WinoERa verschijnen vóór Praboe KRësNa, en brengen

hem de uitnoodiging over. Hij maakt zich gereed met al zijn volk, de wa-

gen komt voor, en zonder verwijl rukt hij van 't nachtkwartier uit. Op weg

7. komt hij Sakoeni, KRëpa en KarnI, die hem moesten inhalen, tegen. * Zij

voegen zich bij hem, en geleiden hem naar 't paleis.

Binnen den Kraton gekomen, wordt de Vorst genoodigd , om plaats te ne-

men. Zoodra men naar behooren gezeten is, wendt Sri KRëSNa de oogen

ten hemel, en terstond komen de vier dj

a

wata's * uit het duister (3) te

voorschijn. BiSMa en DRONa maken den Vorst van As tin a opmerkzaam, dat

het goden zijn , die daar naderen , KanwS,, KANÉKa-POETRa (4) , DjANaKa en

RaMa Parasoe. Terstond buigt Koning DoERjoDaNa *zich, met de handen

over de borst gekruist, voor de vier goden neder. Zij nemen daarop naar

behooren bij de pinitoewa's plaats, de vorsten scharen zich met huns ge-

lijken; en de satria's (5), die in 's Vorsten tegenwoordigheid zijn toege-

laten, voegen zich bij elkander.

8

9.

(1) SALja, de schoonvader van Soejod&h.

(2) KARXa, zijn zwager.

(3) 0£ uit het niet, zooals de grondtekst heeft.

(4) De zoon van ICanékh, d. i. NAEaDa.

(5) Verbastering van 't Skr. xatriya, de benaming van eene bijzondere kaste, die der vorsten eu

krijgslieden. Het Jav. woord wordt veelal gebezigd van mannen van vorstelijke of aanzienlijke ge-

boorte, en in de vertaling dikwijls door edele, edelman Avedergegeven.
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10. '^' Nadat allen rustig gezeten zijn, spreekt Vorst KRësNa op minzamen toon,

—

tot DësTaRaTa is zijne rede gerigt (1): '/Zie, Oom, het doel van mijne

// komst is, om de eensgezindheid tusschen bloedverwanten te verzekeren. Ik

// hoop, Oom , dat niemand zich kwaadwillig toonen zal. 't Is beter, dat men
11. // zich in der minne versta. '•' Slechts zij, die ons niet genegen zijn, zouden

//gaarne zien, dat het tot openbaren strijd kwam. Mijn broeder de Vorst

//van Am art a (3) neemt genoegen met de helft (des rijks); en al uwe zo-

12. // nen de P a n d a w a's, Oom, onderwerpen zich aan mijne schikkingen." * DësTa-

RaTa antwoordt: //Mijn zoon Vorst, dat is niet meer dan billijk. Er is

//niets op aan te merken: het is meer dan honderdduizendmaal het beste!"

De goden voegen er bij: // Allerbetamelijkst is het voorstel van Narén-
13. //dra KRësNa: * geen woord valt er in te berispen, daar hij de goede ver-

// standhouding tusschen bloedverwanten op 't oog heeft!" Bisjia en ÜRONa

stemmen mede in met de uitspraak der goden. Alleen de Koning Soejo-

DaNa ziet zwijgend vóór zich neder, met een gramstorig gelaat, en laat zich

14. geen woord ontglippen. * Jaaia WiooERa en Joejoetsoeh vallen mede goed-

keurend in: //Heil en voorspoed, zoo het tot stand komt!" De moeder van

As tin u's koning, Dèwi Gandari (3) zegt: //Neem het voorstel aan: het

15. //is uitmuntend. Wat toch", roept zij weenend uit, * //wat kunt ge beter ver-

// langen dan de goede verstandhouding met uwe bloedverwanten?"

De Koning DoERjODaNa ziet kugchend om naar Sakoeni en DoESAsaNa, en

IG. geeft geen antwoord. KARNa wenkt hem toe, omheen te gaan. "'^ Koeroe-

PATi verwijdert zich. Sakoeni en DoESASaNa trekken met hem af, en verza-

melen de gewapende magt. De honderd Kor aw a's komen bijeen in volle

17. wapenrusting, met hun krijgsvolk, * paarden, wagens en olifanten. Aan 't

hoofd staat Arja SiNDOE-RaDJa (4), de toeverlaat in nood. In 't noorden

en zuiden , in 't oosten en westen , overal staat het vol met gewapende

benden.

DësTaRaTa zendt schielijk een' bode, om zijn' zoon tot bedaardheid te ver-

18. manen, * en terug te houden van driftige overijling. De moeder stort een'

(1) KRësxa scliijnt met opzet allen verkeer met SoEJODaxa te vermyden, en zich daarom tot

diens vader te rigten: vgl. IC?', aant. bij IV, 9, s.vlgg.

(2) JOEDISTIRa, KRës>fa,'s neef.

(3) De houding, waarin Gakdari hier voorkomt, stemt weinig overeen met de gezindheid, dio

haar elders wordt toegeschreven: vgl. Gesch. der PP. § 23, noot.

(4) De Yorst van Sin do e, d. i. DjajaoRaTÜ, de zwager der Kor:°Wi'ï's,
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vloed vaii tranen , en doet terstond haar' zoon , den Koning van A s t i n a

,

verzoeken, om zich niet door euvelmoed te laten vervoeren, en alle vvelvoeo-e-

lijkheid uit het oog te verliezen, door zijne gasten te verlaten.

19 Onverwachts komt Satyaki *van buiten, en met eene eerbiediore buierins

spreekt Raden WResNi-vv^iRa (1) (tot KnësNa) : //Heer, er Moordt ver-

// raad gesmeed. Buiten staat het vol gewapend volk, dat uwe verdelging

//voorheeft. Die SoEJODaNa, Heer, heeft inderdaad snoode bedoelingen.

20. // *Regts en links staan de KoraWa's reeds in krijgsgewaad, elk op zijn' post,

// gereed. Ook binnen 't paleis is reeds een aantal krijgslieden doorgedron-

// gen."

Als Vorst KRësNa vernam, dat hij werd aangerand met openbaren ^^n^V/ (2). ...

ZEVENDE ZANG.

P A N K o E R.

1. Toen onstak de toorn van Nrëpati KRësNa. Onmiddellijk verlaat hij

de vergaderzaal, en ontwikkelt zijne bovennatuurlijke gedaante. Hij breidt

zich uit over het binnenplein, tot (3) een' berg, tot vier, tot zeven bergen.

't Is als Bat ara KaLa (4), wanneer de toorn zijn ligchaam in vuur doet ver-

2. keeren. * Wat de drie werelden, de hemel, het aardrijk en de onderwereld,

gedrogtelijks bevatten , alles gaat in zijn ligchaam over. Goden met vier en

3. drie armen, met drie en vier oogen, zijn in zijn ligchaam gevaren. *Van de

aardbewoners zijn ditya's, dioe's en raksasa's (5), maharsi' s, tjantrik's

en m a n g o e j o e ' s (G) , en al wat maar wanstaltig is, — uit de onderwereld zijn

(1) Bijnaam van Satyaki, KeSsnus zwager.

(2) De zang eindigt te midden van den zin,- die in den volgenden zang voltooid wordt.

(3) De tekst heeft hier een klanknabootsend woord djlëg, als of men zeide; «en paf! een berg,

» vier , zeven bergen
!"

(4) De God des doods of der verwoesting.

(5) Verschillende soorten, of liever verschillende benamingen, van boeta's, reuzen of daemons;

want de onderscheidingen, die er door sommigen tusschen gemaakt worden, schijnen slechts uit de

lucht gegrepen te zijn.

(6) Maharsi's zijn voorname rësi's of heiligen; tjantrik's en mangoejoe's leerlingen of

dienaren van priesters. Dat dezen onder de wanstaltige wezens worden opgenoemd, zal wel betrek-
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draken en aardschuddende slangen (1) in zijn ligchaam vereenigd. Niets blijft

4. over van de gestalte des nietigen stervelings. "* Brullend en dreigend stapt hij

daarheen; de aarde dreunt en kantelt met vervaarlijk geraas, de donder rolt

en ratelt; de gansche natuur is in opstand; de aarde dreigt te barsten; de

bergkruinen knikken ; de zee kookt met onstuimige bevs^eging, en de schildpad-

5. den komen vervaard naar boven. * Gewis, het is Bat ara Wisnoe, die zich

voor 't eerst openbaart! Hem is 't niet te zwaar, de aarde te verslinden, de

bergen te vermalen en fijn te kaauwen; hij is in staat de wereld stuk voor

stuk te verteren. Alle krijgswapenen zijn in hem vereenigd: overal slingert

en flikkert het, overal buigt en kronkelt het zich om zijne leden (2).

6. * De honderd Ko r a w a ' s , die het aanzien, staan magteloos te sidderen van

angst. Honderdduizenden van toeschouwers worden door vrees overmand.

Niemand kan een woord uitbrengen ; kletterend vallen alle wapenen ter aar-

de uit de handen, die ze droegen. Zulk eene gestalte is nimmer aan-

7. schouwd: zulk een moet in staat zijn, de aarde te verslinden! * Karno, en

DoERJODaNa staan vervaard en ontmoedigd te hijgen , en meenen tot asch te

worden verteerd. BiSMa en ÜRONa naderen weenend en ter aarde gebogen;

met herhaalde teekenen van eerbied slaken zij ootmoedige beden ; de vier

goden vereenigen zich met hen , om door vleijende toespraak den ontstoken

8. toorn te stillen. * Het hemelhof deelt in den schrik. Batara SoERja (3)

daalt ijlings neder; het luchtruim weergalmt van de stemmen der dj a wata's,

die een' regen van bloemen doen nederstorten. Met levendig geruisch stort

zich de geurige regen uit , en op smeekenden toon doet zich de God des Dag-

9. lichts hooren: //Ga niet te ver in uw' toorn !
* Wilt gij de weerspannige K o r a-

//wa's verdelgen, slechts een oogwenk, en niet één blijft er over. Honderd-

// duizenden en millioenen van vorstendommen zoudt gij vernietigen , zonder

//hun' tegenstand gewaar te worden. Maar wend uw gelaat naar de aarde,

// en ontferm, u over haar ! Ontferm u ook over WRëKODaRa (4) , wien eene

king hebben op de uitAverkselen van de ligchaamskwellingen, die door de Indische boeteh'ngen soms

tot de buitensporigste uitersten gedreven werden.

(1) Onderaardsche slangen, wier bewegingen als de oorzaak der aardbevingen beschouwd wor-

den (?).

(2) Zie Kr. aant.

(3) De Zonnegod: zijne verschijning alhier is, naar 't schijnt, aan misvatting van den grond-

tekst toe te schrijven: zie Kr. aant.

(4) Dezelfde als BiMa.

3
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10. //gelofte bindt, *en over Dropadi, die gezworen heeft, haar leven lano- het

// hoofdhaar niet op te binden , alvorens het in bloed , het bloed der honderd

vKorawa's, op 't slagveld te hebben gewasschen: eer wil Dropadi geene

// haarwrong dragen (1). Heb slechts deernis met dezen, opdat zij de ver-

11. //vulling hunner geloften bereiken!"— * Allen stemden in (met die bede), en

de groote Bat ara KRësNa was voldaan over hunne hulde. Terstond her-

nam hij zijne vorige gedaante, en wierp al het bovennatuurlijke van zich.

Als te voren nam de Vorst weder plaats; BiSMa en ÜRONa spraken hem

12. vleijend aan; Rësi NarudS. * en de overige djawata's waren uitermate

verheugd.

Hij (KRësNa) verliet het paleis , en ging naar huis (2) , zonder afscheid

te nemen. De vier goden vergezelden hem; maar buiten gekomen, ontvlo-

gen zij in 't luchtruim, en keerden naar hunne verblijfplaats terug. Koning

Krcsnii begaf zich regtstreeks (3) naar de woning van Sri Mas Kéntir (4).

ACHTSTE ZANG.

2*1 A S K o E JM A M B A N G.

1. Toen Koning KRësNa bij Dèwi Koenti gekomen w^as, vroeg zij hem met

eene zachte stem en tranen in de oogen: //Mijn waarde (5) Vorst, hoe is

2. //het, * heeft uwe onderneming haar doel bereikt?" Minzaam antwoordde de

3. Vorst van Dwarawati: // SoEJODa^'u is onverzettelijk. * Hij neemt geen

// genoegen in het aanzoek om de helft. Hij wil den krijg laten beslissen

;

//hij wil liever, dat men het hem gewapenderhand betwiste, en versmaadt

4. // den vrede met zijne bloedverwanten." — *Met eene afgebrokene stem her-

nam Dèwi Koenti : //Zeg aan uwe broeders, dat zij getrouw blijven aan

(1) Zie Gesch. d. PP. § 42, noot.

(2) Naar zijn logies, bij TVidoeku.

(3) Zonder vooraf aan zijne eigene vertrekken op te houden.

(4) D. i. drijvend goud, Avaarmede hier, behalve de naam van de volgende dichtmaat, tevens

KOEXTi wordt aangeduid.

(5) Jav. kaki, beteekent eigenlijk grootvader, maar wordt ook gebezigd in de toespraak tot een

kind, of tot iemand, dien men als zijn kind beschouwt, en laat zich in zoover vergelijken met ons

vadertje, hestevaér, zonder evenwel zoo plat en schertsend te zijn. Het is dus moeijelijk te

vertalen.
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//de voorouderlijke deugd, en als satria's hun leven op 't spel zetten,

5. // "^oni het rijk te vermeesteren: geen schooner roem, dan het met de wapenen

//te veroveren, of stervend den hemel te verwerven! Ziedaar, mijn Avaarde,

// wat ik u dringend aanbeveel: laat uwe broeders den krijg ondernemen!"

6. *Zoo sprak KoENTi-BODja (1), en de Vorst van Dwarawati nam afscheid

met een' eerbiedigen groet. Weldra was hij gereed, en besteeg zijn' wagen,

7. * gevolgd door WiDOENa, SANDjaja en Joejoetsoeh, terwijl de Dipati van

8. A wang ga met Vorst KiiësNa in denzelfden wagen plaats nam. *De Vorst

van Dwarawati gaf hem een' wenk (3), om zichaande zijde der Pandawa's
te voegen; maar KAUNa wilde er niet van hooren, en volhardde in 't besluit,

9. om den Kor awa- vorst te volgen; *want hij had voorheen de gelofte afge-

legd, om zijne krachten te meten in een' sérijd op leven en dood met den

edelen ÜANANDjaja (3).

10. *KARNa dus bleef onwillig, om gehoor te geven aan de vermaning van

Koning KRësNa. Buiten de stad gekomen, nam KARNa afscheid, en verliet

11. hem. *Met WidoerI, Joejoetsoeh en SANDJaJa keerde hij naar de stad te-

rug, terwijl de Vorst van Dwarawati ongestoord zijn' weg vervolgde.

12. *De A dipati van AwanggS, kwam bij zijne moeder, die hem met de oogen

13. vol tranen aansprak: //Gij hebt daar uw' broeder * den Vorst van Dwara-
// wati bij zijn' terugtogt uitgeleide gedaan: wat had hij u bij 't scheiden

14. //te zeggen?" — Met eene eerbiedige buiging antwoordt haar zoon: '*
// Hij

// wilde , dat ik van hier zou gaan , dat ik bij 't uitbreken van den oorlog mij

15. //onverwijld aan de zijde van Pandoe's zoon zou voegen." — *// Welnu,"

hernam Dèwi KoENTi-BODja weenend, //hoedanig is uw voornemen? Volg

16. //den raad van uw' ouderen broeder: dat is toch verre het beste. *Vereenig

//u, mijn kind, met uwe broeders, in den Brata-joeda- krijg: dat is de

17. //weg tot den roemrijksten dood! Ja, lieer, verwissel van partij, *en blijf

//in leven en sterven met uwe broeders vereenigd!"— Een vloed van tranen

vergezelde Dèwi Koenti's vermaning. — //Moeder," antwoordt KarnR,

18. // ^'t is van ouds voor een' duren piigt van een' waardig edelman gehouden,

//om gestand te doen aan 't woord, dat eenmaal aan zijne Hppen ontsnapt

(1) Eigenlijk de naam van Koexti's vader, ten onregte op liaar overgebragt: zie Gesch. d. PP. § 11, noot.

(2) Jav. andjawil, eig. iemand aantikken, om zijne aandacht in te roepen; hier in figuurlijken

zin gebezigd, even als ons een loenh geven.

(3) In de aanteekeningen van P Avordt hierbij verwezen naar den Lk. Kar na Kom bang of

Karna Maling, dien ik niet ken.
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19. //is: in nood noch dood wijkt hij er van af. * Bedenk, moeder, dat ik ge-

// wonnen ben door de weldaden van Koning DoERjODaNa : onbegrensd is zij-

20. // ne gunst jegens mij ,
* en zooveel te grooter ware mijne schande bij de men-

//schen, indien ik ontrouw wierd. Dat zou strijden met het karakter van

// edelen en vorsten (1) , en zou mij doen doorgaan voor een' mensch van gemeene

21. // aflvomst." — *De tranen zijner moeder deden Karno, niet wankelen. Zuch-

tend gaf Dèwi KoENTi zich over aan hare droefheid; want hij was de zoon,

dien zij als maagd gebaard had.

32. * Terwijl dit onderhoud zonder gevolg ten einde liep, had de Vorst van

Dwarawati zijn' weg vervolgd met zijn' jongeren broeder, den dapperen

23. Satyaki. *Reeds genaakte hij Wirata, door de snelle vaart van zijn' wagen,

24. toen de Pandawa- benden hem te gemoet kwamen.—*A1 de Panda wa-

vorsten haasten zich, om getuigen te zijn van de terugkomst des Konings.

Aanstonds begroeten zij hem, en dringen vleijend aan, om het nieuws te

25. vernemen. * Op ernstigen toon antwoordt de Vorst van Dwarawati:
//Broeders, de Kortiwa's zijn voor geene goede behandeling vatbaar. Zij

//hebben besloten, broeder Vorst, (hunne) krachten (tegen de uwe) te meten,

26. // *wegens uw verzoek om de helft. Goden zelfs hebben deel genomen aan

27. //mijn' togt: KanwS,, DjANaKa, NARaDa * en Raaia Parasoe hebben mij

//op weg afgewacht. Zij kwamen mij tegen op 't Koeroe- veld, en zijn

//van alles getuigen geweest, van 't begin tot het einde. Zij hebben mijn

2S. // voorstel als volkomen billijk erkend. * 's Vorsten vader en moeder on-

// dersteunden het met hunne tranen; BisMa, en DRONa hechtten mede hunne

29. // goedkeuring aan den afstand van de helft des rijks. * Maar men heeft geen

//gehoor gegeven aan den raad der dj a wat a's, en zich zelfs niet ontzien,

// snoode aanslagen tegen mijne onderneming te smeden."— Hier zweeg Na-

30. ren dra KRësNa. * Met verbeten verontwaardiging werd zijn berigt door al-

len aangehoord, door Koning DARMa-poETRa, WRëKOoaRa, ARDjOENa, Na-

31. KOELa en SAnéwa. * En toen zij den last vernamen van hunne moeder Koen-

Ti-BODja, hoe zij hun had aanbevolen, hun regt met de wapenen te staven.

(1) Jav. Satria's en dipati's. Over 't eerste zie boven, bij VI, 9. Het laatste is eene

verkorting van 't Skr. adhipati, d. i. vorst, heer. Op Java is liet, vooral in zamenstelling (met

Pangéran of Raden), gebruikelijk als een titel, lo. van regerende vorsten van minderen rang, zoo

als Kaknh, 2o. van aanzienlijke beambten of nabestaanden van een' vorst. In de B. J. komt het

dikwijls in 't meervoud voor, in de beteekenis van hoofd-officiers, onderbevelhebbers, of in 't algemeen

hoofden, zoo als bet dan ook veelal vertaald is.
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32. en naar den hoogsten roem der s atria 's te streven, •toen stemden alle

vorsten en hoofden, die de partij der Pandawa's v/aren toegedaan, zamen

in den aandrang, om ten strijde uit te rukken.

NEGENDE ZANG.

P A N K o E R.

1. De prinsen van Wirata, SÉxa, WiRa-saNKa en OETaRa, eisclien onstuimig

den aanval, en met hen de vorstenzoon van Tjampala, Raden ÜRësTa-

DYOEMNa. Door hun' aandrang Avorden al de opperhoofden meegesleept;

3. de vorsten geven gezamenlijk hunne roepstem gehoor. * De trommen wor-

den geroerd , de bekkens weerklinken , en onder luid rumoer scharen de hel-

den hunne gelederen. Des morgens vroeg rukt men uit de stad van Wirata
met luidruchtig gedruisch te velde. De menigte des volks met zijn' schit-

terenden krijgsdos vertoont zich als de opgang der zon (1), wanneer zij,

3. pas aan den oceaan ontstegen ,
* om het aardrijk te verlichten, ten halve zigt-

baar wordt boven de toppen der bergen , en alles door hare stralen met een'

gloeijenden tint overdekt: de wolken , de wouden, de bergen , alles wordt in gloed

4. gezet door de stralen der morgenzon :
* zoo was het heir der Pand a w a's. De

menigte der gelederen was als eene zee, die haar bed verlaat , en, buiten hare

oevers getreden
, groote wouden onder water zet : zoo was de weg met digte

drommen vervuld. Wijd en zijd zag men allerlei wapendos schitteren, de roode

5. (kleederen) met de roode in afzonderlijke groepen vereenigd , de gele ,
* de groene

,

de zwarte, iedere kleur bijeen, zonder verwarring, elders blaauwe, paarsche

en witte, in verschillende benden, zonder vermenging, afgedeeld. Ontelbaar

6. was de menigte der gelederen; * als de donder daverden de stemmen des

heirs. Overal straalt het, en flikkert en vonkelt, de glans schiet in 't

rond met de kleuren des regenboogs; 't geschitter der juweclen Avagens,

zamenvloeijend met het wapperen van vlaggen en vaandels en den wapenpraal

(1) Of juister: als een landschap door de opgaande zon beschenen. Maar ook dan nog schijnt

het denkbeeld niet zeer gelukkig. Immers het uittrekkende heir ontleende werkelijk, eren als het

landschap, zijn schitterend voorkomen aan de opgaande zon; en de vergelijking is du.s, zoo als het

i:i de wiskunde heeten zou, identisch, zonder wezenlijke beteckenis.
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7. des heirs, is den gloed van duizend brandende bergen gelijk. *Alom ver-

spreidt zich, als gezaaid over den grond, een regen van bloemen, door God

ENDEa uitgestort. Zijn hemelhof v^eêrgalmt van 't gejuich der djawuta's:

//Triomf! triomf! wij schenken u de overwinning in den oorlog, de zege in de

//Brata-joeda: de zonen van Pandoe beërven het rijk!"

8. *De gelederen, die den optogt openen, worden aangevoerd door WReKO-

DaRa, den dapperen krijgsman, die wordt voorgesteld te voet gaande, terwijl

hij, vol wrevel, de knods omhoog werpt; want zijn leven lang wil hij geen

9. paard bestijgen, noch wagen of olifant. *A1 leid,de zijn weg door de zee,

over bergen of ravijnen, door wouden of rivieren, slechts te voet verkiest hij

te gaan : hoeveel te meer naar A s t i n a , den korten en vlakken weg naar 't

Koeroe- veld! Luidruchtig trekt hij met zijne benden daarheen, de groo-

10. te held van Djoedipati. *Het heftig wapperen des vaandels voert don-

kere stormen en windvlagen met zich (1); 't gebergte davert als van 't rol-

len des donders; de aarde beeft; in verbijstering loopt het gedierte dooreen,

de leeuwen vlieden wijd en zijd (2). Als het toornig gebrul van een' wil-

den olifant verheft zich, den ganschen weg langs, zijne uitdagende stem;

11. * hij kent geene magt dan de zijne. Bulderend als de donder, die den he-

mel vaneen splijt, roept hij uit: //Ha, ha, gij dolle strijders van Astina,

// komt, overweldigt mij met uwe wapenen ! Hier hebt gij den man , die voor-

//aan zal staan in den kampstrijd, den hoeksteen van de Brata-joeda!

12. //Toe, spoedig mij 't leven ontweldigd!"— *
't Is of de aarde kantelt on-

der zijne schreden, of de grondvesten der drie werelden (3) wijken, en

dooreengeschud instorten met daverend geweld. De gansche natuur is in

opstand , alles dwarrelt dooreen en verstuift naar alle kanten onder verward

rumoer. De krijgsbenden van WRëKODaRa zijn ten strijde gereed, met hun'

doorlucldic/en vorst.

(1) Vgl. X, 2 en 9, waarin men ongeveer 't zelfde denkbeeld terug vindt.— Het Avoord imn^ii in

VS. 2 is mij niet duidelijk.

(2) Die natuurverscliijnselen -vvil de omiverker denkelijk aan de uitwerking van WRëKODaKa's

stem hebben toegescbreven ; maar in den grondtekst is de zamenhang geheel anders: zie Kr. aant.

(3) De aarde, het luchtruim en de hoogere sferen: dit is althans de oorspronkelijke beteekenis

van de Kw.-woorden, die door den omwerker verminkt zijn overgenomen, en Avaarschijnlijk niet

volkomen verstaan.
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TIENDE ZANG.

S E I N A T 1.

1. Aan 't einde der gelederen van den held van Djoedipati sluiten zich

die van den edelen ÜANANDjaJa, in sierlijk krijgsgewaad gedost. Hij zelf is

gezeten (1) op een' juweelen wagen, schitterend met veelkleurigen gloed, en

gedekt door een gouden zonnescherm, dat een stralend licht in 't rond

3. spreidt, 't Is als een kleine berg, die in vuur staat, * gereed om door zijn'

gloed de stad van A s t i n a in de asch te leggen , en met haar' vorst te ver-

delgen'. Het wapperend vaandel voert ten teeken een' aap, die den mond
krijschend openspert (2). Het wordt vergezeld van den donder der wol-

ken , die weêrlicht en bliksem uitschieten ; flikkerglansen en bliksemschich-

ten doorkruisen 't luchtruim, en regenbogen verschijnen aan den hemel,

3. * als voorboden der overwinning in den strijd.

Verder volgen Madrim's edele zonen, NAKOELa en SADÉwa, gezeten op een'

wagen djong ban go en dj ring (3), d. i. van paarschkleurig juweel.

Zij hebben het voorkomen van een paar minnegoden, die 't binnenhof van

(1) Het -woord gezeten is hier, gelijk in de meeste gevallen, waar van 't berijden van een' wagen

gesproken wordt, in den tekst niet uitgedrukt. Soms vindt men bepaaldelijk van staan in een' Ava-

gen gesproken (bv. XIV, 1 ; XXXVIII, 6) ; maar dit schijnt toch, althans in de omwerkingen , niet als de

gewone houding bedoeld te zijn. Ik heb de zaak niet genoeg opzettelijk onderzocht, om er iets zekers

van te kunnen zeggen, maar meen mij te herinneren, ook in oude inlandsche afbeeldingen de berijders van

wagens altijd in zittende houding te hebben gezien. Zoo is het althans op plaat 63 van Raffles,

en op plaats 21 van Crawfued's Hist. of the Indian Archipelago, II; maar op de laatste

is het geen strijdwagen, en de eerste kan hier misschien ook niet in aanmei'king komen. In In-

dische beeldhouwwerken vindt men daarentegen, volgens Vox Bohlen (II, 70), de helden, even

als die van Homerus, op den strijdwagen staande voorgesteld. Dat zij er evenwel ook op zaten,

kan blijken uit Bagawad-gita, I, 47. Waarschijnlijk was dit laatste de gewone houding, zoo-

lang men niet in den strijd was.

(2) Vgl. V. BoHLEX, II, 70: «Achter op den wagen van den veldheer, welligt ook van alle wa-

» genstrijders , wapperde (in de legers van Oud-Indië) een vaandel met het devies van den held; dik-

)> wijls waren ook aan beide zijden van den wagen tot sieraad kleine, driehoekige vaandels aange-

1) bragt."

(3) Deze woorden, uit het Kw. overgenomen, beteekenen waarschijnlijk geheel iets anders, dan

hier gezegd wordt, namelijk: [met] een zonnescherm gelijk dj ring. Dit laatste is een boom, anders

djènkol genoemd, die volgens G. R. bruine bladen heeft. Misschien heeft de vergelijking op die

kleur betrekking, zoo als in XI, 4 (Avaar echter van groene kleur sprake is), misschien ook op de

gedaante van den boom.
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den Korawa- vorst komen verwoesten, en al zijne vrouwen ontvoeren.

4. * Bevallig beweegt zich het vaandel, zacht en langzaam wapperend, aan eene

doorschijnende wolk gelijk, wier ligte randen zich in regen ontlasten, een'

regen van geurige bloemen, waarop de bijen in menigte nederkomen. Bedon-

der wordt slechts flaauw gehoord; het rommelen luidt als een zacht ge-

kerm (1).

5. Achter hen volgen de vorstentelgen van Wirata, *de Raden' s ÜETaRa

en WARsaNKa, met luidruchtige en schoone gelederen, beiden op een' wagen

(2) gezeten , en voerende een gestadig wapperend vaandel. Na hen komt

Arja SÉTa: de dreunende tred van zijne benden vermengt zich met het ge-

luid van trommen en bekkens (3). Talrijk en vol moedis zijn heir. Een on-

6. getemde strijdlust bezielt al de helden van Wirata. *Het hevig wapperen

des vaandels heeft een huiveringwekkend voorkomen, en jaagt den vijand

schrik in 't hart. Vol kracht en moed en uitstekende vermogens zijn de drie

s atria 's van Wirata, vol woeste geestdrift hun heir.

Hen volgt de Prins van Tjampala, de held DRësTa-DYOEMNa, met een

schitterend heir, en een vaandel, dat bij 't wapperen helderen weerglans

7. verspreidt. '*Achter hem zijn vader, Koning ÜNOEPaDa, gezeten op een' oli-

fant, en omstuwd door dappere man tri 's. Talloos is de menigte zijner krijgs-

benden, die in digte drommen den weg vervullen
;
gelijk visschen, die, door

droogte versmachtend, den regen te gemoet zwemmen, zoo treden de man-

nen van Tjampala achter elkander onafgebroken te voorschijn.

Vervolgens Dèwi Dropadi, gezeten op een' prachtigen wagen, en prijkend

S. met een scherm van paauwenveêren. * Als een gouden beeld vertoont zich

de schoone Dropadi, met loshangend hoofdhaar, dat, door een zacht

koeltje bewogen, al wuivend de wolken schijnt toe te wenken, om spoedig

(1) Volgens 't Kw. : als 't gegons der bijen; zoodat deze zinsnede nog in naauw verband staat met

de voorafgaande vergelijking.

(2) D. i. zamen op ééa' wagen? of ieder afzonderlijk? dit blijkt in den tekst niet bepaaldelijk;

maar ik onderstel , dat het laatste bedoeld is.

(3) Jav. sanka,, hetwelk als eene dichterlijke benaming van den gong, het bekende zware metalen

bekken, beschouwd wordt. Oorspronkelijk is het evenweleen blaas-instrument, de Indische ^ankha,

de veldhoorn, die door den bevelhebber zelf gevoerd werd, omdenoodige seinen te geven. In 'tKw.

heeft de sanka zijn oorspronkelijk karakter behouden, en wordt dus niet geslagen, maar geblazen:

zie bv. Kw. in Kr. aant. bij XXX, 10,i. In de nieuwere Jav. poezij is de klassieke hoorn geheel

verdrongen door den Chineschen gong, die vóór of nevens den gezaghebbende omgevoerd, maar

natuurlijk niet door hem zelf gedragen wordt De geheele krijgsmuzijk schijnt daar dan ook uitslui-

tend te bestaan uit speeltuigen , die gresZa^/ew worden , vanwaar ook de algemeene naam van tëtaboehan.
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een' bloedregen uit te storten, het bloed van den Vorst der Korawa's;
dat zij er aanstonds het hoofdhaar in wasschen moge, en de haarwrono-

opmaken, de schoone prinses van Tjampala!

9. *SiKANDi volgt haar, luisterrijk (gezeten) op een' gouden wagen, terwijl het

vaandel, dat haar ten teeken dient, al wapperend den wind schijnt met zich

te voeren.

Verder Vorst DAUivia-POETRa , omstawd door luidruchtige benden, en gezeten

op een' rijkgetooiden olifant, van weerszijden gedekt dooreen prachtig gulden

10. scherm. Op den schoot houdt hij 't geschrift Kalimosada (1). * Inderdaad

hij is het toonbeeld van godsvrucht (2) en edelmoedigheid. In statige houding

en rein van gemoed zit hij op den olifant, als gereed, om de onderneming

te volbrengen, en den krijg zegevierend te beëindigen; het geschrift in de

hand gevat, als het werktuig ter verdelging des vijands. Een talrijke stoet

van uitgelezene mantri's omringt hem regts en hnks.

11. Achter hem komen de troepen van Naréndra KRësNa, * allen met

witte vaandels, voerende ten teeken een' jongen priester in biddende houding. De

Vorst is (gezeten) op een' juweelen wagen
,
prijkend met een paarlwit (*) zonne-

scherm, waarvan de weerglans met de kleuren des regenboogs naar het uit-

spansel opschiet , als om den hemel te verkondigen : // Ziehier hem , wien 't

12. //beleid des oorlogs is toevertrouwd!" — * De welluidende toonen van

Pantjadjanja schijnen den hemel te bereiken, en worden beantAvoord

door Déwa-dëta, die, reeds ver vooruit, zich nog ruischend hooren

laat. — Déwa-dëta was het krijgsbekken van den Vorst van Amarta,
Pantjadjanja van Sri Krësna (3).—Al de vorsten, die instemden met de

(1) Een fabelachtig "wapen, door Joedistirh van zijn' vader Pandoe geërfd: zie Gesch. d. PP.

§ 15, noot. Waarschijnlijk moet men 't zich voorstellen als een beschreven blad van den lontar-boom

of bundel van die bladen, die door eene bijzondere tooverspreuk de kracht van een wapen verkrijgt,

en dan als werptuig gebezigd wordt.

(2) Het Jav. woord darmii, godsvj-ucht
,
geregtigheid , schijnt te zinspelen op den naam Darmü-poe-

TRu. 't Is als of er stond: wel te regt heette hij ÜAKMa-POETRiï. Vgl. echter Kr. aant.

(*) Ik denk, dat vs. 4-5 aldus te verstaan is: "wit als <^^'§*'^l^ namelijk het Avit van «''yv/,?

55
)> r)nsn3<ivi\\

(3) Ook deze beide instrumenten zijn oorspronkelijk geene bekkens, maar horens: zie boven,

bij pd. 5; en de De'wii-dëta, die door de omwerkers aan Joedistik;! wordt toegeschreven, be-

hoort oorspronkelijk aan Ardjoenu.

4
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13. Brata-joeda, * omgaven den Koning van D war awati. Hij werd door allen

als opperheer begroet. Hij was als de gastheer van een bruiloftsfeest, waarbij

de Vorst van Amarta als bruidegom in plegtigen optogt naar AstinS werd

uitgeleid; de stad zelve stelde de prinses voor, die na afloop van 't feestbe-

14. drijf aan DaRMa-poETna zou ten deel vallen (1) ;
* maar tot zoolang was het

de Vorst van Dwarawati, die de bijdragen van al de genoodigden ontving.

Hij alleen werd door alle vorsten als opperheer gehuldigd, dewijl het de

voorwaarde van de Brata-joeda was, dat ieder, die 't leven liet in de vol-

15. voering der bevelen van den grooten Batara KRësNa, * door zijn' dood

den hemel verwerven zou, en alle strajQPen ontgaan. KRësNa had de hel in

zijne magt; door hem werd de hemelsche zaligheid uitgedeeld. Daarom gin-

gen al de vorsten met geestdrift en vreugde den dood te gemoet, den dood

in de Brata-joeda, vast vertrouwend op de ontelbare menigte van hemelsche

verblijven (2), waarvan de uitdeeling in de magt was van Nrëpati KnësNa.

(1) Een echt Indisch denkbeeld. Zoo zegt v. Bohlex, II, 44: » Het land is (voor den Hindoe)

» de maagd, waarmee de vorst, als vertegenwoordiger der godheid, huwt. Vandaar heet het dik-

i> wijls in 't heldendicht, dat het land door den dood des vorsten weduwe wordt, of bij de kroo-

)) ning een' nieuwen echtgenoot ontvangt; en daarom ook is het een vloek voor het rijk, wanneer het

)) aan velen tegelijk als gade ten deel valt ;"— en elders, I, 252: » PRëTiwi (Prëthiwi, de Godin

))der Aarde) is de gade van iederen aardschen vorst .... Wanneer een vorst land wegschenkt,

5) dan heet het, dat hij zijne schoonzuster uithuwijkt. En maakt hij zich met geweld van een land

«meester, dan wordt het als overspel met eens anders vrouw beschouwd."—In 't Javaansch is de

vergelijking nog zinrijker, dan ze in de vertaling is weer te geven. Voor Iruiloftsfeest en feest-

hedrijf staat eigenlijk werh: de gewone uitdrukking voor den geheelen omslag van plegtigheden , die

de voltrekking van 't huwelijk voorafgaan. Werh of druïde hebben beteekent z. v. a. een kind

uithmvelijken ; maar wanneer Krësna hier wordt voorgesteld als degeen, die 't werk heeft ^ d. i.

die het feest geeft, de bruid uithuwelijkt, dan is daarmee tevens in eigenlijken zin uitgedrukt, dat

hij 't beleid der krijgsonderneming in handen heeft. Voor genoodigden staat in 't Jav. soeroehan,

een woord, dat zich mede voortreffelijk tot beide opvattingen leent. Het is afgeleid van soeroeh,

d. i. sirih- of betel-blad, de gewone verversching, die de Javaan zijn' gasten aanbiedt, en betee-

kent eigenlijk iemand die op sirih genoodigd is; vandaar in 't algemeen genoodigde tot een feest

maar ook tot deelname in den oorlog, dus bondgenoot, hidptroepen. Gelijk het bij een bruiloftsfeest,

op Java gebruikelijk is, dat ieder genoodigde den gastheer een' pasoembang, eene bijdrage tot het

feestmaal, meebrengt, zoo stelden hier de verbondene vorsten hunne krachten en krijgsmagt ter

beschikking van KKëssa.

(2) De hemel (s war ga) wordt in de Javaansche poëzij dikwijls voorgesteld als een huis met vele

woningen (swargan), de eene evenwel schooner en aanzienlijker dan de andere. Zulk eene wo-

ning of plaats in den hemel wordt aan ieder gezaligde, naar gelang zijner verdienste, toegewezen.

Soms wordt zelfs een zeker aantal swargans tegelijk besproken, even als loges in een' schouwburg,

of kamers in een logement.
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16. *De heldhaftige Raden Satyaki ging vóór de dipati's uit, allen in vollen

dos, met allerlei gouden tooi versierd. De gewapende benden vervulden den

weg; in ontelbare menigte stroomde 't groote heir met daverend gedruisch

daarheen; dreunend bewoog zich het aardrijk, de zee woelde onstuimio- , eu

ontblootte haar' bodem; de hemel was met sterren als bezaaid (1), verruk'

keiijk om te aanschouwen.

ELPDE ZANG.

ASMARA-DANA.

1. Achter dezen sluit zich, met een schitterend heir, de zoon van PARTa aan.

Raden Abimanjoe, (gezeten) op een' gouden wagen, en met den radpijl (2)

spelend. Prachtig is de dos zijner troepen, als een tapijt van uitgestrooide

2. bloemen. * Het vaandel wappert en kronkelt zich ineen; verblindend schitte-

ren de gouden borstplaten van 't krijgsvolk (*), langs de randen met groene

smaragden bezet. Hij voert een scherm van paauweveêren.

Achter hem komt de voortreffelijke PaNTjawaLa, , met eene luidruchtige bende

3. in prachtigen wapendos. * Hij zit op een' wagen, rijk versierd met vonke-

lende gesteenten, en omzoomd met franjes van schitterende karbonkels en

paauAveveêren (3). Hij voert een zonnescherm van bijevleugels. Het vaan-

4. del , wapperend in den wind , en ginds en herwaarts gedreven , * is geheel

groen als 'tjonge loof van den dj ring (4), door het licht der zon Ijeschenen.

Overal blinkt de pracht der kleederdragten. De reuk van den muskus (5)

verspreidt zich alom, en dwarrelt in wolken over den weg; door den wind

uiteengedreven, vermengt hij zich met de geuren der djawa.t§,'s (6).

(1) Zonderling verschijnsel bij helderen dag! Men danke het aan de stoute verbeelding van den

omwerker; want de grondtekst zegt er niets van.

(2) Jav. tjakra, een fabelachtig werptuig, in den vorm van een rad of schijf, meer bijzonder

aan KRësxa, eigen, evenAvel ook in XIX, 12 en XX, 3 aan AbimAlXJOe toegeschreven.

{*) In 't Javaansch schijnt de zamenhang niet geheel voldoende: zie Kr. aant.

(3) Of het zoo door onzen dichter bedoeld is , durf ik niet stellig beweren ; maar ik twijfel

,

of zijne beschrijving voor eene gezonde uitlegging vatbaar is, en in ieder goval is de oorspronke-

lijke zin geheel vervalscht: zie Kr. aant.

(4) Zie boven, bij X, 3.

(5) Waarmee de kleederen geparfumeerd waren?

(G) De uit den hemel neêrgestroolde bloemen.
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5. '* Eindeloos ware de beschrijving der gelederen, en van het aantal der edelen

en prinsen, van den luister van al het volk, en van de gansche menigte der

legerscharen. De voorhoede bereikt het Koeroe -veld; zij breiden zich uit,

en overstroomen de vlakte met digtgezaaide drommen. *De vorsten en hoof-

6. den komen zonder ophouden van achter opzetten, en kiezen zich plaatsen,

en maken zich kwartieren gereed.— Toen allen waren aangekomen, en 't

gansche Koeroe-veld digt bezet was, werd er eene sterke verschansing

7. aangelegd. * De hoofden legerden zich in opgeslagene kwartieren; de vor-

sten bouwden zich hofplaatsen, als krat ons ingerigt, en weldra was 't

gansche heir naar rang en staat behoorlijk gelegerd. De vorsten kwamen toen

bijeen, met de edelen en hoofden.

8. * Spoedig wordt nu eene boodschap aan Dèwi Koenti gezonden. Weldra

verschijnt zij op 't Koeroe-veld, begeleid door JaMa WiDOERa.— Onder 't

storten van vele tranen spraken zij van 't begin hunner rampen, toen zij

9. in de bosschen de wijk moesten nemen,* en verhaalden bij beurten, hoe zij

in 't woud eene schuilplaats hadden gezocht; maar de droefheid maakte

plaats voor algemeene vreugd.

Te lang zou het duren, de vreugd der Pandawu's te schilderen. JaMa

10. WiDOERa is terug gekeerd binnen de stad van Astina. *Dèwi Koenti blijft

op 't Koeroe-veld achter, in 't kwartier van DARMa-poETRa , dat als een

krat on is ingerigt, en waar de hoofden zich in menigte verdringen.

Ook het verblijf, waarin de groote Vorst KRësNa zich gevestigd had,

11. * was uitnemend fraai, en in alle deelen als een kraton aangelegd. Hier

waren de vorsten in menigte verzameld. Praboe JoEDiSTiRa, WRëKODaRa, Ar-

12. DJOENa, NAKOELa en SADÉwa waren met al de hoofden bijeen, * en vervulden 't

kwartier van Sri Dwarawati, om te beraadslagen , en de bevelen te vragen

van Nar én dra KRësNa. Tot hem sprak Praboe JoEDiSTiRa: //Aan uwe

13. //keus zij 't overgelaten, * wien gij wilt aanwijzen tot bevelhebber in den oorlog,

l/om, als leidsman van 't gansche heir, de troepen ten strijde te voeren."—De

14. jongere broeders, Bma en PARTa (1), wendden zich even als JoEDiSTiRa * tot

den Vorst van Dwarawati, en vroegen zijn gevoelen over de keus van een

legerhoofd. — //Broeder Vorst van Amarta," was 't antwoord van Koning

KRësNa, //degeen, dien ik u aauAvijs, is de dappere telg van een geslacht

15. //van helden: *Arja SÉTa is waardig, om het opperste bewind in den oor-

// log te voeren." — Die keus wordt terstond door allen beaamd. Juichend

(1) Een bijnaam van Ardjoena.
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16. begroeten zij den uitverkorene, en huldigen SÉTa als krijgsbevelhebber * en

opperste legerlioofd. De Prins van Wirata, ontvangt de inlichtino-en van

Koning KRësNa omtrent de slagorde, die hij bij den aanval zal hebben in

acht te nemen, en wordt vervolgens onder vurige heilbeden met wierook gewijd.

17. * Inmiddels had de Vorst van Astina, op het vernemen, dat de vijand

genaderd, en in menigte op 't Koeroe- veld gelegerd was, bevelen aan zijne

18. hoofden gegeven. En op het berigt van WiDOERa, * dat hij werkelijk geko-

men is, en dat al de vorsten, die aan den oorlog deel nemen, in vollen ge-

tale bijeen zijn, en 't Koeroe- veld digt bezet hebben, geraakt het volk van

Astina in drukke beweging, en is weldra ten strijde toegerust. Daarop

19. rukken zij uit de stad, "''^ de vorsten en hoofden, met tallooze krijgsbenden,

gelijk eene woelende zee , die , door den vloed gezwollen , hare wateren over

de stranden uitbraakt: zoo groot is het heir van Astina, zoo talrijk de vor-

20. sten, die deel nemen aan de B rata-
j
oed a. — "^ Weldra hebben zich al de

vorsten, de edelen en hoofden naar behooren ingerigt, en kwartieren aange-

legd in de gedaante van krat ons. Daarna wordt BiSMa tot legerhoofd be-

noemd , en gehuldigd met zegenbeden , dat hij zonder wijken het krijgsbewind

moge voeren.

TWAALPDE ZANG.

D o E R M 1.

1. 't Wordt niet vermeld, hoe lang zij bezig waren, om de krijgsmagt te

regelen. Pandawa's en Koruwa's zijn ten strijde toegerust, 's Morgens

rukken zij uit naar 't veld; trommen en bekkens worden geslagen, en 't bul-

2. derend krijgs geschrei schijnt den hemel te bereiken. * Oorverdoovend drui-

schen de bekkens dooreen. Golvend verdringen zich de gelederen. Panda-

wa's en Korawa's hebben weldra hunne troepen geschaard: vorsten, hoof-

3. den en edelen , elk is met de zijnen vereenigd. * Reeds strekt zich in 't

westen het heir der Pandawa's uit, met het gelaat naar 't oosten ge-

keerd; de gelederen der Korawa's, naar 't westen gerigt, strekken zich te-

genover hen in tallooze menigte uit. In 't zuiden verbindt hen 't gebergte,

4. waarop beiden stuiten;"^ in 't noorden strekt de zee aan beiden ten grens (1).

(1) Het oorspronkelijk Indisch oorlogstooneel , dat ten noorden door 't gebergte en ten zniden

door de zee bogi-ensd werd, is hier, als 't ware, onderste boven gekeerd, overeenkomstig de ligging

door de Jav. overlevering aan Astina toegekend: z\q Gesch. d. PP. § 1, noot; en vgl. XIX, 2, 4 en C,

waarin zicb dezelfde voorstelling doet kennen,^
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Verscheidene gezigtslengten diep verdringen zich de zaamgepakte drommen,

als bij lagen opeengestapeld; en elke stoet, die zich sluit, wordt onmiddel-

lijk door een' nieuwen gevolgd.

5. *Een menschenoffer wordt door den Vorst der Pandawa's geslagt:

RaWAN verstrekt hem daartoe. De Vorst van Astina neemt ten offer een'

priester: met geheel zijn geslacht, zijne kinderen en kindskinderen strekt hij

ten offer voor Astina (1).

6. *De veldheer BiSMa schaart zijn heir ten strijde, in de slagorde Woekir
Djaladri (2). De klippen worden voorgesteld door de wagens en olifan-

7. ten, de golven door de aanvoerders met hunne gelederen; * al het volk stelt

gezamenlijk het water voor, dat overstroomend de vlakte bedekt.

De troepen der Pandawa's worden door Arja SÉTa geschaard in de

slagorde van den scherpen Badjra-tiksna (3). WRëKODaRa staat voor-

8. aan met zijne benden; '''ook de edele DANANDjaja met de zijnen, en de

schoone Sikandi met hare krijgsknechten, bevinden zich in de voorhoede;

DnësTa-DYOEMNa en Satyaki ter linker- en regterhand, maar een weinig ach-

9. terwaarts;* nevens hen is de standplaats van den veldheer Arja SÉTa, achter

de voorhoede, in de tweede afdeeling; Praboe DARMa-poETRa houdt stand

10. in 't midden, met den Koningvan Dwarawati, * en al de vorsten en hoofden.

Op dat oogenblik voelt Arja DANANDjaja , bij 't geen hij ziet, zijn hart

door deernis verteederd: hij is begaan met zijne vijanden: het zijn allen zijne

11. broeders, zijne ooms en grootouders *of leeraars. Daarom zegt hij smee-

kend tot den Koning van Dwarawati: «r Geëerbiedigd Vorst, indien 't zijn

//kan, is mijne bede, dat gij den Brata-joeda-krijg afwendt. Ik kan het

12. // niet aanzien !"— * Vorst KRësNa antwoordt : // Deze strijd is niet te ontgaan.

//Het is de wil der goden. Ook gebiedt het voorvaderlijk gebruik, dat een

// edelman in den oorlog sneve , om de hoogste zaligheid in den hemel te

13. //verwerven. * Bovendien uw broeder Joedistiru moet zijne gelofte (4) ver-

(1) Eene verdachte plaats: zie Kr. aard.

(2) D. i. hergen- of rotsen in zee, of eene zee met klippen.

(3) D. i. felle bliksemstraal, of de bliJcsemfelle? Van de gedaante dier slagorde blijkt niets na-

ders. "Waarscliijnlijk moet men zich die voorstellen als een spits toeloopend wapen : zoo wordt het

althans in P en R. verklaard.

(4) Waarschijnlijk is hier de gelofte van Joedistieü's gemalin Deopadi bedoeld : althans is

mij van JoEDiSTiKa zelf geene gelofte bekend, waarop hier zou kunnen gedoeld worden. Trou-

wens de geheele toespeling op die gelofte, en al wat KrüSXÜ hier verder zegt, berust weder op

eeae misvatting des omwerkers: zie Kr. aant.
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// vullen : en zoudt gij dan uw' ouderen broeder niet te liulp komen ? Wat
//de leeraars aangaat, dat heeft geene zwarigheid: ieder heeft zijne bepaalde

14. //plaats: gij behoeft hen immers niet in persoon te bevechten. *Enmogtgij
//soms een' uwer leeraars op het slagveld tegenkomen, dan maakt gij slechts

/reene eerbiedige buiging, en gaat hen niet met opzet bestrijden: er zullen

//immers op het oorlogsveld genoeg anderen zijn, om hen te keer te gaan?"

15. * Nadat aldus Vorst KRësNa aan PAUTa verklaard had, dat hij niet bewil-

ligde in de afwending van den strijd, en dat de Brata-joeda voortgang

hebben zou, rukte men schielijk ten strijde; vijanden en vrienden stortten op

16. elkaar met gelijktijdigen schok. *Juichend weergalmen de veldkreten
;
goebars

en bèri's (1) beantwoorden elkaar, en vermengen hunne toonen met het

gedreun der olifanten, het geratel der wagens en 't getrappel der paarden,

't Is of de bergen tuimelend instorten, en de aarde davert en scheurt met

17. vervaarlijk geraas (2). *Met teugellooze drift woelen de strijders in on-

afzienbare drommen dooreen, en vermengen zich, dronken van bloed. Ve-

len zijn reeds gevallen, van soldaten en bevelhebbers. Van tien wagens zijn

18. de vorsten en edelen, die ze bereden, gesneuveld; * van tien olifanten de

vorstelijke berijders geveld. Bij 't woest getier van den strijd doet de don-

der zich hooren, en de bliksem schiet door de lucht. Luid verheft zich 't

gekerm der gewonden. Het slagveld is verduisterd door den regen van pij-

19. len. *De ruiters worden bij honderden gedood, bij vriend en vijand sneu-

velen de voetknechten. Van achter rukken weder duizend helden aan, op

20. wagens rijdende, tienduizend op olifanten; * voor tienduizend wagenrijders

honderdduizend op olifanten, een millioen te paard, vier millioenen te voet.

De schok van hun' aanval doet de aarde schudden. Weder dagen van ach-

ter tien millioenen voetknechten op (3).

(1) Verscliillende soorten van bekkens.

(2) De dichter schijnt hier, gelijk meermalen, uit de vergelijking ongevoelig tot eene schilde-

ring van werkelijke verschijnselen over te gaan. Ook wordt de beweging in de natuur dikwijls

voorgesteld als een gevolg of weerklank van 't gewoel der menschen: zoo bv. in pd. 18, en in

xvin, 1.

(3) Weder eene geheel bedorvens plaats. Zie Kr. acinL, en vgl. Wakd, Hist. &c. of the Hindoos, ir,

463, waar de gewone zamenstelling van een Indisch heir aldus beschreven wordt:» tot bescherming

"van iederen strijdwagen werden, zoo men zegt, duizend olifanten gebezigd; voor iederen oliiant

!) honderd paardrijders; voor eiken ruiter tien boogschutters; voor eiken boogschutter tien soldaten

»met zwaard en schild; voor eiken voetknecht drie anderen, namelijk een aan weerszijden en een ach-

') ter hem." Die verhouding schijnt evenwel niet standvastig te zijn; want in v. Bohlen (II, 67)

wordt ze geheel anders opgegeven; maar 't aangehaalde zal voldoende zijn tot opheldering van on-

zen tekst.
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21. * Nadat de strijd een* halven dag (1) geduurd heeft, sneuvelen twee dap-

pere sa tria's, de prinsen van Wirata, WiRa-saNKa, door Danjang ÜROxa

22. gedood, en "^"OETaR^, door de hand van Koning SALJa gevallen. Ook van

de Korawu's zijn vele dapperen gesneuveld.—Worstelend dooreengeslingerd

vervolgen zij elkander, en verpletteren zich weêrzijds. Openen zich de voorste

gelederen, men stuit weder op de acUerlioede (?).

DERTIENDE ZANG.

P A N K o E R.

1. IJlings dringt nu Sétu voorwaarts, verbitterd door den dood van zijne beide

broeders. Hij valt aan met zijne benden, woedend als tijgers, die eene prooi

verslinden. In blinde drift stormen zij gezamenlijk aan, de helden van Wi-

2. rata, als vleesch verscheurende reuzen. "^ SÉTa's wagen ratelt; hij spant den

boog; het wapen kraakt, de voortreffelijke pijl vliegt heen, en stort zich op den Vorst

van Mandaraka; maar hij mist zijn doel, en treft slechts den voermanen 't

gevolg: de wagen, door het schot verbrijzeld, ligt aan splinters over den grond

3. verspreid. "^ KRCTa-WARMa bevindt zich vooraan met zijn' wagen, en beijvert

zich, om den dollen aanval van SÉTa te keer te gaan. Maar eensklaps door

een' neerstortenden pijl bedreigd, werpt hij zich uit het voertuig, en ontwijkt

het schot ; slechts de wagen wordt getroffen , en valt vergruizeld ter aarde.

4. "^"Schrik en verwarring bevangt het heir der Kor aw a's bij den wederkee-

rigen aanval der strijders van Wirata. liondderdduizenden vereenigen hun-

ne woede; de gelederen wijken uiteen; zij wankelen en worden vertreden; in

verwarring vliedt het gansche heir als radeloos dooreen , en bij menigte liggen

de doodeu verspreid.

5. Maar weldra dagen "^ BiSMa en ÜRONa ter hulpe, niet WRëpiAD-BaLu en

Djaja-sÉNa, die dreigend de knods omhoog slingert; Raden RoEKMa-RuTa

mede, tot ondersteuning van zijn' vader, den Vorst van Mandaraka, in 't

naauw gebragt door de schrikbarende woede van den Prins van Wirata.

6. *RoEKMa-RaTa op zijn' wagen (staande) strekt ten doel aan Ar ja, SÉTa: hij

ontvangt een' pijl in de borst, en tuimelt levenloos in den wagen neder.

Gezamenlijk stormt het volk van Wirata voorwaarts, met hun' heer aan 't

(1) In 't Kw staat vele dagen: zie Kr. aant.
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7. hoofd, woedend als een gewonde stier. ^Verpletterd en vergruisd bedekken

vorsten en bevelhebbers den grond met hunne lijken: gansche scharen wor-

den weggevaagd. Het volk van Astina, door schrik overmand, stuift wijd

en zijd uiteen, als reeën op 't gezigt van een' leeuw: zoo sidderen zij van angst

8. en ontzetting. * Vergeefs stellen de satria's zich den vlugtelingen in den

weg: zij zijn niet tegen te houden in hunne vrees, nog verdubbeld door de

verschijning van Gatotkutju, en ÜRësTa-DYOEMNa, die den Prins van Wirata
o

9. te hulp komen. Ook ANKa-wiDJuja, nadert, *en welhaast nemen allen deel

aan den heftigen aanval.

De veldheer BiSMa snelt aan^ om den strijd te hervatten, gevolgd door de

dapperste Korawa's. De Prins van Wirata wordt door BiSMa beschoten

met zwermen van pijlen, die 't slagveld bedekken. De twee legerhoofden

10. stooten op elkander. *Bij hoopen vallen de pijlen van alle kanten op den

veldheer SÉTa neder, en treffen al vlammend zijn ligchaam, maar dringen er

niet in door. WReKODaRa en DANANDjaja komen hem te hulp, en doen hun-

11. ne pijlen als een' regen uit het luchtruim nederstorten. ^WRëKODaRa schiet

den pijl Bargawastra af: BiSMa is het doel van zijn schot. De Korawa-
vorst komt den heilige te hulp; maar WRëKODaRa gaat Koeroe-pati te ge-

moet, valt fluks op hem aan , en schiet hem een' pijl op de borst. Met ge-

12. wond, maar pijnlijk getroffen, "^ wijkt hij onthutst achteruit, en treedt, met

de hand op de borst geklemd, een eindwegster zijde, ontmoedigd en sprake-

loos van spijt. Aanstonds omringen hem al de Korawa's, endemantri's

komen hem als eene lijfwacht omsluiten bij zijn' terugtred.

* VEERTIENDE ZANG.

D o e R M A.

Nu ontstak de toorn van den heiligen BiSMa, als hij zag, hoe de Ko-

rawa's werden uit het veld geslagen door den woedenden aanval van Wi-

r at a's vorstenzoon. Alleen overeind staande op zijn' wagen, legt hij zijne

werptuigen aan, die bij hoopen nederstorten. *Maar de Prins van WirS-

ta is op zijne hoede: fluks spant hij den boog, en lost een' pijl op Bismü.

Deze wordt in den arm getroffen, maar niet gewond. De schicht valt in

5
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3. splinters, maar DÉwa-BRaTa (1) wordt geen haar gedeerd. *Arja SÉta,

de veldheer der Pan daw a's, ziet met duldeloozen spijt, hoe de zoon van

Santanoe, door zijn wapen getroffen, geen 't minste leed bekomt, terAvijl de

4. pijl vergruisd zich met het stof vermengt. *Hij werpt zich van zijn' wa-

gen met de knods in de hand, en nadert met een' sprong tot vóór DÉwa-

BRaTa. BiSMa ontwijkt zijn' slag , door uit den wagen te springen. De knods

5. komt op den wagen neer, * en treft den voerman en de paarden: zij wor-

den vermorseld en met de aarde vermengd. Voerman, wagen en paarden,

alles vergaat onder den slag der knods.

In dreigende houding, driftig en sluw (?), dringt SÉTa naar 't midden, en

6. zwaait met de knods in 't rond. * De wagenrijdende vorsten sneven door

zijne slagen verbrijzeld: vorsten, menners, wagens en paarden, alles vergaat

tegader tot gruis; de olifanten worden omvergeslingerd , en met hunne rij-

7. ders vermorseld. *Vijf vorsten vergaan tot gruis met hunne Avagens; vijf

sneuvelen, met hunne olifanten verbrijzeld (2), benevens een aantal dipa-

ti's. Verbazend is de kracht van Arja SÉTa: voorwaar daar is niemand

8. tegen opgewassen. * Naar alle kanten spat en stuift het Korawa-heir uit-

een, vervaard, beangstigd, wanhopig, bij den aanblik van SÉTa, die zich te

weer stelt als duizend prooi zoekende reuzen, en schrik verspreidt met zijne

vervaarlijke knods.

9. * Den heiligen DÉwa-BRaTa ontzonk de moed bij de aanschouwing van

SÉTa's dolzinnig strijdgeweld. Re si BiSMa, de veldheer der Korawa's,

sloeg aan 't wijken. De goden riepen uit den hemel: //Hoe, BiSMa, ont-

10. //wijkt gij den strijd? *Moet niet de Prins van Wirata sterven door de

//hand van een' grooten heilige? Gij zijt die heilige, die den telg van Wi-

//rata den dood moet gevente midden van den strijd, in de Br at a-j o e da".

11. Op 't hooren dier woorden * keert BiSMa terug, en legt een' vuurpijl op

zijn' boog. Het schot gaat af; SÉTa ontvangt den Bram ast ra van Santa-

noe's heiligen zoon regt door de borst, en sneeft.

Bulderend verheft zich het krijgsgeschreeuw; de vlugtelingen keeren weder.

12. ^ Met uitbundig getier dansen de honderd Korawa's in 't rond, en geven

hunne vreugde lucht in onstuimig gebaar. Arja DoESAsaNa huppelt en springt

met uitgestrekte armen, Arja SiNDOE-Ranja zingt, Djaja-soESÉNa en Djaja-

(1) Een bijnaam van BiSMa.

(2) Ook deze vijftallen zijn weer uit misverstand ontstaan: zie Kr. aant.
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13. wiKaTa krijsclien het uit, * met Seoete- joedI, AjoetS,, Joeni-joetH Soedir-
Ga, SoEDARMa, RÉKa-DOERDjaja, WiRja en KRCTa-WARMa.

Het P a n d a Av a-heir verkropt zwijgend zijne smart over 't verlies van ziin'

14. veldheer. *Maar ijlings komen van achter de helden van Wirata, naar vo-

ren aanstormen. De Vorst van Wiratu, Praboe MASwaPATi, reeds a,-ebukt

onder den last der jaren, heeft naauw het berigt vernomen, dat zijne drie

15. zonen gevallen zijn, of hij wordt weder jong, * en ijlt ten strijde met Arja
NiRBiTa (1). Op BisMa rigt hij zijne pijlen, die bij wolken dwarlen, en

zamentreffen met die des vijands. De Pandawa's stormen vol verbitterino-

voorw^aarts, en werpen zich als één man met dolle woede op den vijand.

16. ^Begeerig, om gezamenlijk met den Vorst van AVirata te sneven, drino-en

zij elkaar voorbij, en werpen alles wijd en zijd ter neer. Het Korawa-heir
wordt overhoop geworpen, en stuift uiteen, en ontruimt het veld. Doerjo-

DaNa ziet zich verlaten in den strijd.

17. * De ondergang van God BAGASKaRa staakt de nederlaag, 't Is of hij de

afgematte strijders scheiden wil. De God des daglichts geeft hun een' wenk,

om nu naar huis te gaan, en liever morgen weer lustig te vechten!

V IJ P TIENDE ZANG.

DANDANG GOELA.

1. Terwijl al de oorlogshelden, uitgeput van vermoeijenis, naar hunne

kwartieren terugkeerden, weende de Vorst van Wirata over zijne drie ge-

sneuvelde zonen. Hunne lijken werden gereinigd en in behoorlijken staat

gebragt. Diepe rouw verduisterde 't gemoed van den Koning en van zijne

2. gemalin *over hunne drie jeugdige en sclioone telgen. Hunne harten Avaren

als in drie deelen gebroken , in drie rigtingen bewoog zich hunne liefde. De
moeder omarmde nu den een, dan den ander harer zonen, en borst uit in

hartroerende klagten: //Dierbare zonen, waart gij toch niet alle drie tegelijk

//gevallen! Wie zal nu den Koning opvolgen in 't rijksbewind van Wirata?
3. //*Ach, ontwaakt toch, mijne kinderen, en spreekt tot moeder de Vorstin,

//die u nadert! Hoe, gij blijft maar zwijgen? Dat gij ook allen tegelijk

(1) NiuBiTa wordt voor den patili van Maswupati gehouden. Vgl; evenwel Kr. aant.
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//moest sterven! Och, dat er maar één gebleven ware, om mij te troosten

//in den rouvi^! Helaas, mijne kinderen, SÉTa, OETaRa, WResaNKa, hoegrie-

// vend vireet ge mijn hart te treffen! Goden, verlost mij van 't leven!"

4. *Zoo weeklaagt de Koningin van Wirata.—Intusschen naderen Pandoe's

zonen, vergezeld van kinderen en kindskinderen (1), met de benoodigdheden

en den tooi, om eer te bewijzen aan de dooden. Men zet zich weenend rond-

om hen neder, wikkelt ze vervolgens in lijkgewaden, en heft ze op den brand-

stapel. In den voornacht (2), bij maanlicht, worden de ligchamen verbrand,

5. in 't bijzijn van al de vorsten; * de edele Pandawa's wonen de verbran-

ding der drie prinsen van Wirata bij, om hun uitgeleide te doen op den

weg der verheerlijking. Zij verzoeken voor hen den zegen van den Vorst van

Dw arawat i. Hij spreekt eene tooverbede uit, die een' wervelwind voort-

brengt; de asch vervliegt naar En dr a-lok a (3), en zij verwerven de hemel-

sche zaligheid, toegezegd aan hen, die in de Brata-Joeda sneven (4).

6. * Zwijgen wij thans van hen, wier uiteinde gelukkig volbragt was, van de

drie prinsen van Wirata, wier verbranding plegtig gevierd was. De

Vorst van Wirata keerde terug naar 't nachtkwartier. Men beraadslaagde

met Koning KRësNa, en allen vroegen, wie als krijgsbevelhebber in de plaats

zou treden. De Vorst van Dwarwati zeide: // DResTa-DYOEMNa zal het

7. //zijn; *maar hij neme eene nieuwe slagorde aan, den Kaga-pati,d. i. den

//vliegenden adelaar (5)."— Allen keurden het goed: de vorsten en edelen,

mantri's en dipati's vereenigden zich met zijn besluit , en DRësTa-DYOEM-

Na werd gehuldigd en bewierookt als aanvoerder en bevelhebber der troepen,

als veldheer in den strijd.

8. "^ Nadat de veldheer zijne bediening aanvaard had, werd bij 't eerste mor-

(1) Wie met hlndsUnderen van de Pandawa's kunnen bedoeld worden, weet ik niet te zeg-

gen : waarscliijnlijk is 't zonder nadenken geschreven ; want de grondtekst spreekt alleen van hinderen.

(2) Jav. sirëping wong, d.i.de tijd, waarin de menscken tot rust komen, de tijd van den eersten

slaap, 's avonds tusscken 10 en 12 uur: dus juist de tijd, waarin de maan moest opkomen, indien het toen

de zesde dag van de afnemende maan was : zie GescJi. d. PP. § 63, noot.— In 't Kw. ontbreekt evenwel

die tijdsbepaling.

(3) De asch, het vlugtig overschot des ligchaams, wordt meermalen voorgesteld als het voer-

tuig, dat de ziel ten hemel draagt. Vgl. XVII, 15.

(4) Eig. zij zijn gevallen in de termen van de afspraak, door te sneuvelen in deBrata-joeda.

(5) Jav. garoeda: de fabelachtige vogel, die Wisnoe tot voertuig verstrekt.— Kaga-pati

beteekent eig. eenvoudig Koning der vogelen; de bepaling vliegend is er niet in begrepen, maar door

den dichter in de uitlegging bijgevoegd.
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genlicht alarm geslagen. Al 't krijgsvolk was reeds gereed.—De Panda wa-

benden rukken uit naar 't Koeroe-veld; zij breiden zich uit, en scharen zich

in orde. Ook de Korawa's stroomen met luid rumoer naar buiten, en

verbreiden zich over 't Koeroe-veld. In tallooze menigte strekken zij zich

in de lengte uit, met diepe en digt opeengedrongen gelederen, en vervullen

de vlakte tot een' onafzienbaren afstand.

9. *Het heir der Pandawa's schaart zich in de slagorde Kaga- pat i, den

vliegenden Arend. Tot snavel verstrekt Arja DANANDJaJa met zijn volk: hij

houdt den bek bezet. Koning DuoEPana vat post in 't hoofd. De door-

luchtige Vorst KuësNa bevindt zich met DANANDjaja op denzelfden wagen,

10. om hem bescherming te verleenen. "^In den regtervleugel staat de veldheer:

hij heeft in den vleugel plaats genomen, om met te meer kracht van zich af

te kunnen slaan. De linkervleugel is WnëKODaRa ten post aangewezen. De

held Satyaki heeft zijne plaats in den staart. Aan den nek zijn de vorsten

rondom Koning DAUMa-poETRa geschaard, om hem tot hoede te verstrekken.

11. *De Korawa's, bespeurende, dat de Pandawa's eene nieuwe slagorde

,

die van den Arend, hebben aangenomen, ontbinden terstond hunne vorige

orde, van de zee met rotsen, en volgen 't voorbeeld der Pandawa's. Den

snavel bezet de Vorst van Mandraka, het hoofd Arja Sakoeni, de veld-

12. heer den vleugel. *BisMa. neemt plaats in den linker-, DiioNa in den regter-

vleugel; DoESASaNa bezet den staart, en in den nek bevinden zich de vorsten

met KoEROE-PATi, dien zij bewakend omringen.

De slagorde geregeld zijnde, treedt de veldheer Re si DÉwa-BRaTa voor-

13. waarts, en roept zijn heir ten strijde. *Pluks spant hij zijn' magtigen boog,

verlangend om de slagorde van DRësTa-DYOEMNa te vernielen, en overstelpt

haar met een' zwerm van pijlen, die zich tien- en honderdvoudig vermenig-

vuldigen. — Onverwijld trekt Parto, hem tegen, en schiet een' terugdrijvenden

pijl af. Gloeijend van toorn legt hij zijn uitstekend wapen aan , begeerig den

vijand tot wijhen te brengen.

ZESTIENDE ZANG.

n o E B M 1.

1 . Dreigend en vol drift ijlt A r j E WRëKOüERa voorwaarts, en valt aan met schrik-
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barende woede. Zijne knods slaat alles terneder. De Kor aw a-benden wor-

den vernield, zij bedekken den grond met hunne lijken, en niemand denkt

2. aan tegenweer. "^Weldra legt hij de knods neder, en grijpt den Ba rgaw as-

tra. Velen sterven door zijne schoten; vele honderden sneuvelen door den Bar-

ga was tra. — Arja Satyaki komt aanstormen tot verderf der Korawa's,

3. der vorsten en dip at i's. "^ De Vorst van Astina, Koning DoERJODaNa,

ziet zich alleen gelaten in den strijd: KARNa, KRëra, Salju, DoESASaNa,

SiNDOE-RaDja, allen nemen de wijk naar de vleugels, en zoeken eene schuil-

plaats bij BiSMa en DüONa.

4. "^De groote Nar én dra KRësNa nadert intasschen zijn' wagenmenner, en

spoort hem aan de vaart te versnellen, ten einde Partu, te ondersteunen (1),

die steeds den strijd voortzet, en zijne voortreffelijke wapenen afschiet.

5. "^In hevigen toorn ontstoken, schijnt DANANDjaja de aarde te willen doen

schudden. Dwarlend vliegen zijne schichten, en volgen elkander in digte

zwermen op. De uitstekende BiSMa schiet er zijne pijlen tot afwering tegen

,

en zij stooten op elkander in 't luchtruim.

6. ^BisMa verzoekt DRONa ter zijde te wijken, ten einde zijne groote ver-

mogens in volle kracht ten toon te spreiden. Het wordt duister; windvlagen

dwarlen in 't rond. Het stof, met bloed begoten , vertoont zich als eene zee.

7. *Bij 't neerslaan van 't stof ziet men 't bloed golvend er over vlieten; als

wder doen zich de knevels (2) der helden voor; rotsen worden voorgesteld

door de wagens, paarden, en olifanten; als pan dan (3) zijn de opeenge-

8. hoopte splinters, "^die de aanrukkende helden in 't voortgaan belemmeren,

daar zij beducht zijn voor 't geen zich als dorens voordoet. — DÉWa-BRaTa

dan , begeerig om onverwijld zijne bovennatuurlijke krachten te ontwikkelen

,

9. in een' heftigen aanval, die eiken tegenstander op de vlugt drijft, * de

heilige BisMa spant zijn' boog, bezweert hem met tooverwoorden , en legt het

doodelijk wapen aan. Terstond is een vijand weggerukt. Aanhoudend ko-

men nieuwe pijlen te voorschijn, en vervullen de lucht. Opgetogen van blijd-

(1) Dit scliijnt moeijelijk overeen te brengen met hetgeen boven, in XV, 9, van KEèSNa en

Akdjoen^ gezegd is: zie /i?'. aant.

(2) Jav. ra wis: kan ook beteekenen rafels of franjes van kleederen of vlaggen, en zoo

schijnt het in 't Kw. bedoeld te zijn, evenals bij XXXIV 5, s, waar onze tekst denzelfden twijfel

toelaat. In T, LVI, 7 Avordeu uitdrukkelijk gescheurde wimpels met mos vergeleken , daarentegen in

XXXIII, 21 lioofdhaar, en in LV, 11 knevels (koembala,).

(3) Pandan is eene plant met stekelige bladen, die in heggen langs de wegen geplant wordt:

zoo men zegt, eene soort van aloë of wilden ananas. Zie verder Kr. aant.



ZESTIENDE ZANG. 39

10. scliap ziet DÉWa-BRuTa -^ den hemel ten noorden, ten zuiden, ten oosten

vervuld van zijne pijlen, die snorrend dooreen dwarlen, en den vijand ver-

delgen. Zij verduisteren 't licht, en bedekken het slagveld, en verspreiden

alom schrik en ontzetting. Verbazend is de magt van BiSMa, wanneer hij

zijne krachten den teugel viert,

11. *De Vorst der Kor aw a's laat nu den krijgstrom roeren, en gezamenlijk

rukken zij weder ten strijde, terwijl Re si BiSMa zijne groote vermogens ten

toon spreidt, en 't luchtruim vervuld is van zijne pijlen, die dooreengeslin-

12. gerd nederschieten , om offers te kiezen voor den dood. ^"Luid weerklinken

de bekkens der honderd Korawa's. KRëra en Sakoeni, IvARNa en Vorst

SALja heffen oorlogskreten aan met hun volk.

DanandjaJa beantwoordt de schoten des vijands met afwerende pijlen. Bij

13. wolken op elkander volgend, * komen zij neer en stooten zich stomp op de

werptaigen van den heiligen BiSMa, die, telkens aanwassend, niet worden uit-

gedoofd door de pijlen van Ar ja PALGOENa (1). Als een regen vervullen

zij de lucht; bij zwermen nederschietend, dringen zij met aanhoudend ge-

14. ruisch (2) in de ligchamen * der vijanden, en bedekken den grond met

dooden, zonder te worden afgeweerd door de pijlen van ARDJOENa. De Ko-
rawa's zien het met blijdschap aan, en dringen met vereenigde krachten

voorwaarts; de P an da w a-troepen houden stand, maar sneuvelen bij menigte.

15. ^Toen kwam SRëNGGi (*), een reus van ongemeene kracht, met een' verwoe-

den aanval deelnemen aan den strijd. Hij had voorheen een zamentreffen be-

paald met Ar ja PALGOENa (3).—Bambang Irawan wordt zijn offer: de

16. zoon van Ardjoenu, en Dèwi Oeloepi, * verslonden door SRëNGGi, den be-

hendigen reus.

DjANaKa, ziende, dat Irawan gestorven is, en dat bevelhebbers en vorsten

bij menigte sneuvelen door de pijlen van BiSMa, die allen tegenweer verijde-

17. len, * en zich door niets laten stuiten, ARDJOENa wordt tot weenens toe be-

wogen, en houdt op met scliieten. Naréndra KRësNa bespeurt, dat Dja-

NaKa niets doet dan weenen. Terstond springt de Vorst van Dwarawati uit

18. zijn' wagen neer, * en legt zijn' radpijl aan, de borst van gramschap blakend.

(1) Een bijnaam van Ardjoexu.

(2) Dat geruisch wordt in 't Jav. zeer schilderachtig nagebootst in de woorden tjvïb-tjëb

toemantjëb. Men hoort daarin, als 't ware, hoe de neerstortende pijlen zich in de ligchamen

planten.

(*) Over de verhouding van dezen zin tot het vorige zie Kr. aant.

[o) P verwijst hier naar den Lk Alap-alapan Paloepi, die mij niet bekend is.
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BiSMa, door den radpijl bedreigd, en ziende, dat de Vorst van Dwarawati
19. op hem schieten wil, stijgt af, en nadert hem (zeggende) :

* v Ach, Heer, godde-

//lijke KRësNa! welgezegend is 't lot, dat mij beschoren is, om getroffen te

// worden door den radpijl van B a t a r a KaësNa ! Laat hij mij door (len dood

20. //opvoeren naar de gewesten van Ari! Welke ^zaligheid zal mijn deel zijn

//in Ari-boewana!"— Nederig ter aarde gebogen nadert de uitstekende

BiSMa, terwijl Knësisa den radpijl aanlegt. ARDJOENa ontstelt, als hij 't ziet;

haastig stijgt hij af, maakt het teeken des eerbieds, en vat schielijk den

31. arm van den Vorst. ^Met dringende beden en een' vloed van tranen houdt

ÜANANDJaJa hem terug, zoodat hij zijn opzet laat varen, om op Rësi Bis-

Ma te schieten.

De Vorst van Dwarawati stijgt weer in den wagen, met zijn' jongeren

23. broeder. "^"Hij spoort PARTa aan, om te schieten, en doet hem de Prinses

van Tjampala met een' wenk tot zich roepen. PARTa's pijl verstompt de

schichten van Dawa-BRaTa, en dooft het vuur, dat den hemel ontvlamde (1).

33. *De schoone Dèwi Sikandi komt vernemen (wat van haar verlangd wordt)

;

de bevelen van Koning KRësNa worden gevraagd door de Prinses van Tjam-

pala. — Bësi BisMa ontstelt, als hij Sikandi ziet naderen. Het wordt den

24. heilige angstig om 't hart, * en hij wenkt Koning JoEDiSTiRa met de hand toe.

De zoon van DarmS,, om lijfsgenade gesmeekt, houdt zich onkundig , en veinst

het niet te bemerken. Hij slaat de oogen neder, zoodat hij 't werkelijk niet

25. ziet. Hij geeft een' wenk met de oogen aan Sikandi, "^om haar' ouderen

broeder den Vorst te naderen (3), en ten strijde te gaan; ARDJOENa moet

bij de Prinses van Tjampala in haar' wagen stijgen. — Sikandi, vooraf door

26. Sri KRësNa heimelijk onderrigt, schiet een' pijl af, "^die den heiligen Bis

-

Ma in de borst treft, maar zonder hem te kwetsen. Terstond schiet PARTa

een' tweeden pijl, om den eersten naar binnen te drijven. Hij raakt hem in

de schacht, en dringt hem vast in 't ligchaam, den pijl, die H harte grieft.

(1) Over den gebrekkigen zamenhang van deze stroplie, en over het duistere verhaal, dat volgt,

zie Kr. aant. bij 21, vlgg. en 22, 2.

(2) Of wel: » Sikandi werd door haar' ouderen broeder den Vorst (JoEDisTiRa? of KRësxa?) ge-

zwenkt om te naderen"? Zoo vertaalt O. Vgl. Kr. aant.
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ZEVENTIENDE ZANG.
E A R A S - A T I.

1. Diep drong het wapen door in de borst; een straal van bloed spoot uit

de wond , en tuimelend stortte BiSMa in den wagen neer. Zoo stierf

BiSMa (1) door de hand van Sikandi. Luide weergalmt het gejuich der Panda-
2. wa's. "^Door 't gansche luchtruim storten de djawata's een' regen van

liefelijke geuren neer, van allerlei bloemen, door tallooze bijen vervolgd.

De gelederen der Kor

a

wa's stuiven vervaard uiteen, en slaan allerwegen

3. op de vlugt. Niemand biedt tegenweer. Vele helden sneuvelen. *Praboe
PnATipa (2) wordt door een' pijl getroffen: de Bargawastra overvalt

hem, en hij sterft met zijn paard door den pijl van V^nëKODaRa. Gatot-

4. KaTja en DnësTa-DYOEMNa ^ doen mede een aantal vijanden sneven.

De Koning DARMa-POETRa geeft met de hand een teeken aan zijne krijgs-

lieden, om de wapenen neer te leggen. Hij haast zich, om hulde te bren-

5. gen aan den stervenden zoon van Santanoe, * en omvat zijne voeten. — De

Vorst van Astina bedingt eene wapenschorsing : in den loop van dezen dag

zal er niet meer gevochten worden ; zoolang zal men in vrede verkeeren , en

6. elk zich van kwaad opzet onthouden. * De Koeroe -vorst nadert spoedig,

en omvat met ongeduld de voeten van BiSMa , terwijl hij in luide rouwklagten

uitbarst. Ook ARDJOENa, NAKOELa en SADÉwa komen zich nederbuigen vóór

7. de voeten van den stervende. * De honderd Kor aw a's beweenen hem naede.

Maar zij voelen zich verontrust en beangstigd bij het zien van 't gedrag van

WRCKODaRa, die nog niet ophoudt, zijne woeste strijdzucht aan den dag te

8. leggen, en zijne zware knods als wandelstaf gebruikt. * Allen hadden 't

krijgsgeweer afgelegd; het geringe volk stond op een' afstand; slechts de

hoofden en edelen waren nader getreden, en hadden, na aflegging der wa-

9. penen, zich rondom den stervende neergezet. *Praboe JoBDiSïiRa wenk-

te schielijk met de hand (3); VVRëKODaRa verwijderde zich, onwillig om

met de overigen nader te komen, en de wapenen neder te leggen: liever

begaf hij zich op een' afstand, en vatte daar post, steeds met de knods in

J 0. de hand. — * De overigen waren vreedzaam rondom den stervende verzameld,

en spraken hem eerbiedig toe. Pandawa's en Korawa's tegader be-

paalden hunne gedachten bij den gewonde , die zijn einde nabij was. Zij

(1) Uit het volgende blijkt, dat hij nog niet terstond dood was: zie Kr. aant.

(2) Een twijfelachtige naam: zie Kr. aant.

(.3) Zie Kr. aant.
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rustten allen, en met hen 't gansche heir (1).

11. *De heilige DÉwa-BRaTa was nog niet gestorven , maar slechts uitgeput en

worstelend met den dood. De ziel had zich noo- niet afcescheiden : noff kreeo-

hij voor een oogenblik het bewustzijn weder, dat hem alras weer begaf.

12. Aanhoudend bad hij om water. SoEJODaNa gaf het hem; * maar hij weigerde

volstandig om het te drinken ; en toen men 't hem in den mond wilde drop-

pelen, wendde hij 't hoofd af, en riep slechts al ijlend om water van Ardjoe-

Na, het water, waarin zijne pijlen waren afgespoeld (2). JoEDisTiRa gaf toen

13. bevel aan PARTa, zeggende: * //Vfelaan, broeder, geef het water aan den

//stervende!"— Spoedig werd hem nu door ARDJOENa het water, waarin zijne

pijlen waren afgespoeld, aangeboden en te drinken gegeven. De heilige Bis-

14. Ma blies den adem uit, "^en de ziel was aan 't ligchaam ontvloden. — Met

luidruchtig misbaar werd door de vorsten de laatste eer aan den doode be-

wezen. Men bekleedde hem met den tooi, bij de verbranding gebruikelijk.

Het daglicht verzonk in den schoot der aarde en van den grooten oceaan.

15. ^ Bij 't opkomen der maan werd het lijk verbrand, en toen 't ligchaam ver^

teerd was, voer de asch ten hemel op.

Zwijgen wij verder van dien dag der smarte, dien dag van diepen rouw.

16. "^Gelijktijdig gingen dePandawa's en de Kor awa' s uiteen, en betrokken

hunne kwartieren. Danjang DRONa werd door een' grooten stoet begeleid,

en als veldheer ingehuldigd.

Des nachts viel een regen van bloed in 't groote kamp der Korawa's.

17. * Met aandrang stroomde 't bloed door de legerplaats, tot vreugde van al de

vorsten, hoofden en edelen. Zij namen het op als een voorteeken van zege

18. in den strijd: de bloedregen spelde hun de nederlaag des vijands (3). *Den

ganschen nacht sliepen de Korawa's niet. 's Morgens rukten zij uit met

den grooten priester aan 't hoofd, DRO^a, den beleidvoUen veldheer. Luid

(1) Over 't verhaal van Bismji's dood zie Kr. aant. bij 10-15.

(2) Volgens P wilde BiSMÜ zijn einde verhaasten door het vergift, dat van de pijlen in 't water

was afgespoeld. Dat hij van SoEjODaXii geen water wilde aannemen, kan ook als een blijk van

minachting worden opgevat. In 't algemeen toonen BiSMa, DiiONa en Salju weinig persoonlijke

genegenheid voor dien vorst. Door omstandigheden zijn zij er toe gebragt, om voor hem te strijden,

maar het blijkt bij elke gelegenheid, dat zij hem geen goed hart toedragen, en inwendig den Pan-

dawa's meer toegedaan zijn.

(3) In 't Kw. niet alzoo: zie Kr. aant. Het vallen van bloed uit de wolken behoort ook vol-

gens 't Indisch bijgeloof tot de voorteekenen van tegenspoed in den oorlog. Zie Ward, II, 465.
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weerklonken de bekkens, en donderend verliief zich het krijgsgeschrei.

19. "^ Op 't Koeroe -veld aangekomen, ontmoeten zij den vijand. Het heir

der Pandawa's strekt zich wijd en zijd in onafzienbare rijen uit. Hunne
slagorde is nog niet veranderd : het is nog steeds de K a g a - p a t i : de Arend

blijft de slagorde der Pandawa's.

20. ^Het heir der Korawa's neemt eene nieuwe slagorde aan, van den

Olifant, die aanvallend opspringt: zoodanig is de beteekenis van Dwirada
Mëta (1). SoEJODaNa vat post in den nek, bijgestaan door den moedigen

21. Arja SiNDOE-RaDJa * en den Vorst van Awangga, die hem verzeilen in 't

gevaar. Uitmuntend was de slagorde der Korawa's. De honderd Kora-

wa's verstrekten tot slagtanden, dus aan elke zijde vijftig met hun volk.

22. ^De tromp van de slagorde werd ingenomen door Vorst Baoa-DëTa (3),

op zijn' oorlogsolifant gezeten. ÜRONa was het hoofd. — Zoo waren al-

len gereed en in slagorde geschaard, vast besloten om geen' voetstap te

wijken.

ACHTTIENDE ZANG.

D o E R M A.

1. Gelijktijdig stellen zich de legerbenden van Pandawa's en Korawa's
in beweging, als zeeën, die tegen elkander aanstroomen. Gongs enbèri's

weerklinken, de oorlogskreten bulderen als het onweer, dat met vervaarlijk

geraas den hemel vaneen scheurt. De donder ratelt, bliksem en weêrlicht

flikkeren dooreen (3).

2. ^Stormend naderen de Pandawa's, om de slagorde van Dronq, te ver-

nielen. ÜANANDjaja schiet haastig zijne pijlen af; in menigte vallen zij op het

(1) Eig. dolle olifant.

(2) Een bondgenoot der Korawa's: zie Gesch. d. PP., § 60 en 63 (Vil).

(3) Opmerkelijk is hier weder de ongevoelige overgang, waardoor het onweder eerst slechts als

beeld wordt aangehaald, en vervolgens als werkelijk plaats hebbend voorgesteld. Vgl. XII, 16.
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lieir der Kor aw a's neder, die vervaard worden, door de schichten getrof-

3. feu. "^Ook WiiëKODaRa lost zijne pijlen. De Bargawastru stort op de

KoiaWa's neder, en geeft velen den dood. Hij vervolgt hen met de knods

in de hand. Vele hoofden sterven door hare slagen, verbrijzeld, eer ze weer-

stand kunnen bieden.

4. ^' Reeds is de slagorde D w i ra, d u Mëta, overhoop geworpen , de slagtanden

uiteen gedreven , het hoofd in verwarring gebragt. Maar ijlings rukt de tromp

der slagorde , Eaaa-nëTa, voorwaarts. Hij zet zijn' olifant aan, en verlaat den

5. veldheer. ^ KarnS, Djaja-DRaTa, DRONa, allen laat hij achter zich. — Baoa-DëTa

blonk uit door onverschrokken moed, door groote vermogens en ligchaams-

kracht. — Hij laat zijn' olifant met de voorpooten aanvallen : op de paarden

6. van ARDjoENa's wagen is 't gemunt (1). * De paarden geraken in verwar-

ring. Praboe BaGa-DCTa slingert gezwind den samoga (2); en Ardjoe-

Na, door den samoga in de borst getroffen, tuimelt bedwelmd in den wa-

gen neder. Onverwijld komt de Vorst van Dwarawati hem te hulp,

7. * en bestrijkt hem met de bloem (3) Wi dj aj a-koe soema. Met een'

schrik ontwaakt, staat ^Parto, op, en grijpt zijn' boog. Hij spant hem schie-

8. lijk, en in een' oogenblik is BaGa-nëTa * met eene hagelbui van pijlen over-

(1) Hij liet den olifant steigeren en met de voorpooten op de paarden van Aedjoexu neder-

komen.

(2) Zoo men zegt, eene soort van knods.

(3) Volgens eene andere, meer algemeene maar min waarscliijnlijke, lezing: het geschrift: zie

ir»'. aa7it. "Widjaja-koesoemiï beteekent bloem der overwinning. Volgens P was het eene bloem»

die KRësxa als talisman op het hoofd droeg. Dezelfde schrijver teekent daarbij aan, dat eene bloem

van dien naam thans nog, ofschoon zeer zelden, op het eiland Noesa Kambangan (nabij de

zuidkust van Java, onder de residentie Banjoemas) gevonden wordt; dat zij bij elke krooning A'an

een' nieuwen vorst vandaar gehaald, en raauw door hem gegeten wordt; en dat dit gebruik van

den tijd van Soesoehoenan Maxkoe Rat dagteekent. Ongeveer hetzelfde vindt men, met nog

eenige bijzonderheden, vermeld in Kussexdkagers I^atuur- en aardrijkskundige beschrijving van Java,

blz. 226-7 (waarde bloem Dj aj a-koes o ema heet, hetgeen 't zelfde beteekent), en in de Hand-

leiding tot de aardnjkskunde van Neêrlands O. I. bezittingen, van de Maatsch. Tot nut van 't alg.

blz. 91 (waar zij Keizersbloem genoemd wordt). Ik kan daar, op gezag van den heer Winter, nog

bijvoegen, dat de bloem in den vorm van roedjak (eene soort van mengsel van fijn gesneden of

gewreven raauwe vruchten, met verschillende kruiderijen toegemaakt) door den nieuwen vorst en

zijne vrouwen genuttigd wordt, en dat de boom, waaraan zij groeit, gezegd wordt, niet anders te

bloeijen, dan wanneer dit tot het voorschreven einde vereischt wordt.
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stelpt. De vorst, de menner en de olifant sneuvelen alle drie tegelijk. Zoo

stierf de Koning Baaa-DëTa door de hand van PARTa.

Door 't voorbeeld meegevoerd, storten zich de Panda w a's gezamenlijk op

den vijand. Al de edelen en hoofden vereenigen zich in een' woedenden

9. aanval. * De gelederen der honderd Kor aw u's worden vernield en uit-

eengedreven . door de slagen van WRëKODaRa.

Intusschen is de nacht genaderd, en beide partijen verlaten 't slagveld. De
KoraWa's brengen den nacht in neêrslagtigheid door; maar de krijgsmuzijk

laat zich hooren, als waren zij verheugd (1).

10. *Wij gaan den nacht voorbij, en spreken van den morgen. Men slaat

den trom; de gongs, bèri's en poeksoers (3) doen zich ruischend

hooren. De Koning DoERJODaNa zet eene kroon op het hoofd, met een'

11. boekasri (3) van goud, met velerlei kleuren, en tooit zich de borst en de

ooren. * Hij draagt een boogvormig borstschild met drie punten, met goud

beslagen, in den vorm van drie poorten (4), aan den bovenarm (?) met sma-

ragden omzoomd; de halsketen was van edele gesteenten, opeenvolgend rood,

wit en goud, bont afgewisseld met groepen van èr-gëni (5).

12. * Golvend stroomt het heir naar buiten, door de poort der legerschans,

met een gedruisch gelijk aan 't verward gebulder van instortende bergen.

Digt opeengedrongen bezetten zij 't slagveld; in groote scharen vergaderen

zich (6) de opperhoofden, om den vijand af te wachten.

13. *Danjang DRONa sprak raadgevend tot Koning DoERjoDaNa: //Zoo de

//Koning spoedig een eind wil maken aan de Pan da wa 's, zoo wete hij, dat,

14. //wanneer twee hunner niet afgescheiden zijn van den aanval, * de Panda-

//wa's niet kunnen omkomen, noch ook in verwarring gebragt Avorden. Het

«zou lang duren, eer zij kwamen te sneuvelen: zij zijn nog niet eens in ver-

// w^arring geraakt. Maar zoo 't gelukt, hen slechts voor één dag te scheiden,

(1) Zie Kj: aant. bij vs. 6—7.

(2) Verschillende soorten van bekkens.

(.3) Een spits toeloopend hoofdsiersel. De verdere beschrijving van DoERJODaSas kostuum is

volgens twijfelachtige uitleggingen vertaald, en schijnt ook voor Javanen niet volkomen helder

te zijn.

(4) Misschien de openingen voor hals en armen?

(5) Soort van edelgesteente: zie boven, bij V, 10.

(6) Jv. se' se' ban, d. i. eig. over en vreêr zijne opwachting maken; dus ieder vervoegde zich

bij zijn hoofd, en volgde hem naar het zijne?
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'/ dan zullen ze tot den laatste toe sneuvelen , zij zullen sterven als roode mui-

15. //zen (1). *Laat ARDJOENa en Bma zich niet met de overigen vereeni-

//gen, laat hen worden afgezonderd van den strijd, en 't is gedaan met de

//Pandawa's!

Terstond sprak GARDaPATi, de Vorst van Sapta (2): //Wacht, ik zal

16. //aanstonds zelf * dien Ardjoenu uitdagen tot den strijd, afgescheiden van

//de overige troepen."— Weldra was men het eens geworden , en tegen WRë-
KODaRa werd de uitdaging opgedragen aan Sakoeni en WRësaJa (3) met

hun volk.

17. * Het uitrukken der gelederen van 't Pandawa-heir was als de uitstor-

ting van eene rivier in den oceaan. Zonder ophouden stroomden zij voort.

Weldra was hunne slagorde gereed : zij Avas nog niet veranderd : het was nog

steeds de vliegende Arend, de vogel van voorheen.

NEGENTIENDE ZANG.

P A N K o E K.

1. Schier hadden zij zich als zeeën op elkander gestort, toen P r a b o e GARDaPATi

gezwind zijn' olifant aanzette in de rigting van ÜANANDjaja, en hem met

luid geroep ten strijde daagde: </Kom, edele ÜANANDjaja, zoo gij een waar

2. //krijgsman zijt, *dan moet gij den vijand voldoening verschaffen. Ik ben

(1) D. i. jonge, pas geborene muizen, met weinig en liclit gekleurd haar, zoo als zij ter wereld

komen. Men zegt in 't Jav. ook bv. een' vijand verdelgen tot de roode muizen toe, hetgeen dan zoo-

veel beteekent als met vrouwen en hinderen (Winter). Zoo zou men 't misschien ook hier kunnen

opvatten, want het woord als is in 't Jav. niet uitgedrukt, en 't verband niet zeer duidelijk; maar

ik geloof, dat het hier eenvoudig te verstaan is als een beeld van de aanstaande weerloosheid

desvijands. Zie Kr. aant., en vgl. XXIV, 15,7.— Voor 't overige zal men uit het vervolg opmerken,

dat DRONa,'s voorspelling door de uitkomst gelogenstraft wordt. De afscheiding van WKëKODaRa

en AnDJOENa kost, wel is waar, het leven aan Abimanjoe, maar de Korawa's zelven komen er

nog slechter af.

(2) In 't Kw. de Vorst van Trigarta: zie Kr. aant. bij XIX, 1—3.

(3) Over 't ontstaan van deze personaadje zie Kr, aant. bij XIX, 5, 4-6.
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f/dooY eeiie gelofte tot den strijd verpligt, en brand van verlangen , om haar te

//vervullen. Laat ons, door niemand gestoord, onzen strijdlust bot vieren!

//Kom, gaan wij daar ginder vechten, aan den voet 't gebergte, aan den

3. //zuidkant, daar, ter zijde af, dat niemand ons in den weg zij! * Indien ge

//mij geen gehoor gaaft, dat zou niet edelmoedig (1) zijn; gij zoudt geen

//waar krijgsman mogen heeten. Dezulken toch vechten, om hun' lust te

//bevredigen, en dringen opeen met dijen en borst, worstelen met spier-

// kracht, omklemmen zich 't lijf, en vatten elkander, al stootend , in 't haar.

//Hier hebt gij den Vorst van Kasapta, den vermaarden held GARDa-

//PATl!"

4. * Toen de edele ÜANANDjaja de uitdaging van zijn' vijand hoorde, die zijn'

olifant zuidwaarts wendde, en met zijn volk den voet van den berg bereik-

te, ging ENDRa's zoon (2) hem na, en volgde de schreden van GARDaPATi.

—

o. * Koning KRësNa bleef niet achter: met zijn' jongeren broeder op denzelf-

den wagen gezeten
,
ging hij , met zijn volk , naar 't zuiden meê.

Inmiddels spoedt zich Wnësaja, en houdt niet op, WRëKODaRa honend

toe te roepen: //Kom, WReKonaRa, zoo gij een man zijt, laat ons gaan

6. //vechten aan den oever der zee, "^om naar hartelust onze vermogens den teu-

//gel te vieren, en te wedijveren in wondermagt, zonder dat iemand ons

//hindere! Laat ons elkander aangrijpen en forsche slagen toebrengen! Zoo

//gij een held zijt, begeef u dan noordwaarts, om te strijden op het strand

// der groote zee : daar zullen wnj onze krachten beproeven , door knodsslagen

//te wisselen, met den piling (3) aan te vallen, en beurtelings pijlen af te

// schieten."

7. *WRëKODaEa kon zich niet (stil) laten uitdagen. Terstond bereid verlaat

hij de gelederen, en loopt zonder omzien in de rigting van 't noorden

door.

(1) Jav, tjoekeng, d. i. gierig, inhalig, 7iiet vrijgevig, die niets voor een' ander over heeft. De

taal der Javaansche helden bevat vele uitdrukkingen, waarin dezelfde voorstelling kenbaar is, zoo

als: den vijand voldoening verschaffen o£ genoegen geven (hierboven, 2, O, in den zin van zijne uit-

daging aannemen; ook bedienen (ngladèni), voor bestrijden; zijn ligchaam wegschenken (danu

sari ra), of, even als wij zeggen, het leven op 't spel zetten (toh pati); toedrinken oï inschenken

larih, nglarihi), voor steken, eene wond toebrengen, enz.

(2) D. i. ARDJOENa,

(3) Zoo men zegt, eene soort van knods.
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Nu zijn de troepen der Pandawa's gescheiden. Zonder dralen veran-

dert Dronu de slagorde in de Tjak ra Syandana (1), de ongenaakbaar-

S. ste en geduclitste van alle ('2). *Hij had gezien, dat ÜANANBjaja zuid-

waarts afweek, en WEëKODuRa naar het strand: daarom verwisselde hij zijne

slagorde met die van 't Rad, de voortreffelijkste van alle slagorden, meenen-

de, dat deze niet kon vernield worden. KarnS, en KRëpa vormden de spa-

9. ken (3), Ar ja DjajaORuTa de velg, *met al de bevelhebbers; Koning

DoERJODaNa bevond zich achter aan den buitensten rand.

De Pandawa-vorst ziet, dat de mannen van Astina hunne slasrorde

veranderd hebben, en verstomt van schrik, als hij bemerkt, dat DANANDja-

10. ja en WRCKODaRa beiden zijn afgescheiden. * Met een bekommerd gelaat

doet Koning JoEDiSTiRa zijn' zoon (4) den Raden Abimanjoe ontbieden,

om hem te belasten met de vernieling van de radvormige slagorde van

Danjang ÜRONa. De zoon van BiMa (5) wordt afgezonden, om hem te

ontbieden , en begeeft zich schielijk op weg.

11. '--'Toen BiMa's zoon aankwam in 't nachtverblijf van hem, die zich onge-

stoord in mingeneugten baadde, Pamadé's zoon Abimanjoe , sprak GATOTKa-

TJa hem aan: //Broeder (6), gij wordt door den Vorst ontboden, om de

12. //slagorde van 't Rad, de geduchte, ongenaakbare, te vernielen. * Bij de

//afwezigheid van oom, die zich verwijderd heeft naar 't zuiden, om met

// GARDaPATi te vechten , aan den voet van den berg , is er niemand , om den

//radpijl te gebruiken, niemand dan gij, die de Tjakra-bjoeha vernielen

//zult!"

13. De schoone Siti Soendari * hoorde 't met bittere droefheid. Want vader

(7) had haar bij 't heengaan gewaarschuwd, om hem dien dag niet te la-

ten uitgaan naar 't oorlogsveld. Daarom was zij beangstigd en pijnlijk getroffen, als

14. iemand, die op splinterend riet treedt. De schoone Siti Soendari * kon geen woord

uitbrengen: zvvijgend bedwong zij hare tranen, en verkropte hare diepe droef-

(1) D. i. wagenrad.

(2) Eio-. het toppunt, liet non-phis-ultra van ongenaakbaarheid enz.

(3) Of de as? Zie Kr. aant. bij 8,6-9,2.

(4) Eig. den zoon van zijn' broeder Akdjoe.vh.

(5) D. i. GATOTKaTja.— Zie verder over zijne zending Kr. acmt. bij 10,2, vlgg.

(6) Eig. neef, zoon van Gatotkhtjus oom Ardjoesh, hijgend. Pamadé.

(7) D, i. KKësxa,— ofwel ARDjOExi, devadervanhaar man AB1MA.XJ0E. — Debeteekenis van

tjB^iiyn is mij hier niet duidelijk.
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heid in 't binnenste des harten. Zij schroomde, hare bezorgdheid door 't

gelaat aan den dag te leggen; want het werd van ouds eene schande se-

acht voor de gade van een' edelman, om zich bezwaard te toonen, wanneer

hij haar verliet, om ten oorlog te gaan: zoo doende zou zij de hooo-ste hu-
welijksdeugd missen.

15. *PARTa's zoon heeft zichten strijde gegord. Zijne gade vermaant hem af-

scheid te nemen van de Vorstin. Hij geeft haar gehoor, en neemt afscheid

van KuësNa's gemalin. Vervolgens gaat hij schielijk zijne moeder vaarwel zeo--

gen , hij , de lieveling van zijne moeder SoEBaDRa. Daarna spoedt hij ten oorlog.

16. *In de tegenwoordigheid van zijn' oom genaderd, wischt hij eerbiedig

's Konings voeten af. — //Ga," zegt Praboe JoEDisTma, en verniel de Tj a-

//kra-bjoeha! De Kor aw a's hebben hunne slagorde met die van 't Rad
//verwisseld: neem gij de Makara-bjoeha (1) aan!"

17. Terstond maakt hij de noodige schikkingen. * DuesTa-DYOEMNa verstrekt

in de slagorde der Kreeftscharen tot de uiterste spits van de schaar, Ga-

TOTKaTja vormt de linkerspits, DRësTa-DYOEMNa de regter. De krijgshaftio-e

Satyaki bevindt zich aan den mond, Praboe DAHMa-POETRa in 't hoofd,

18. de overige vorsten achter hem; "^aan de voelhorens is de plaats van Abi-

MANJOE.

De slagorde der Kreeftscharen is nu gereed. Ook de Korawa's staan

reeds een' geruimen tijd in deTjakra Syandana geschaard: zij overdekken

't slagveld zonder tusschenruimte , in digte gelederen zaamgedrongen. Evenzoo

de slagorde der Kreeftscharen: niemand der Pandawa's dei?ist terug.

TWINTIGSTE ZANG.

D o E R M A.

1. Eensklaps rukt het gansche heir der Pandawa's voorwaarts, aangevoerd

door PARTa's zoon Raden Abimanjoe, die als voelhoorn de spits geleidt.

Trommen en bekkens druischen, oorlogskreten weergalmen, en schijnen den

2. hemel te splijten. * Verpletterend nadert tegader het paardevolk met de be-

(1) Slagorde van de Kreeft of de Kreeftscharen.
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velliebbers, die op olifanten of op wagens gezeten zijn. Het gedruisch der

voetstappen vermengt zich met het luidruchtig veldgeschrei des volks; met

daverend geraas woelt het dooreen op het slagveld.

3. * Abimanjoe spant zijn' boog, en legt den radpijl aan. Het schot treft zijn

doel. De Tjakra-bjoeha is verbroken, en stuift uiteen voor den driftigen

aanval van Abimanjoe s wondermagt. Velen sneuvelen, en de Korawa-ben-

den ontvlugten den strijd.

4. * Schier heeft hij de standplaats van P r a b o e DoERJODaNa bereikt. De
Koraw a-troepen vlieden regts en links, vervaard door den heftigen aanval

van den aanvoerder der Pandawa's, den voelhoorn der slagorde, den strijd-

5. baren en magtigen Abimanjoe. *Maar eensklaps komt Arja SiNDOE-Ranja

,

de velg der slagorde, en sluit gezwind, als eene deur, de opening af. Het

heir der Pandawa's is in tweeën gesplitst. Abimanjoe vindt zich opge-

sloten en gevangen door de linkervelg, die ondoordringbaar den uitgang

verspert.

6. *Nu vallen de Korawa's te zamen om strijd op hem aan, en beknel-

len hem, en woelen om hem heen: SoEDAUGa, SoEDAUMa, WiRja, Djaja-

7. soESÉNa, SATROENDJaja, DjaJa-PATi, Djaja-wiKaTa, Djaja-wiRja, *OEPaTJiTRa,

TjAROE-TJiTRa, TjiTRa-DARMa, TjiTRa-sÉNa, TjiTKAKsa, TjiTRa-DiRGa-MaNTRa en

TjiTRa-soERTi-TJiTRa_, TjiTRa-wiTJiTRa vallcu gezamenlijk aan; SaRa-soEDiR-

8. Ga en DiRGa-soERa naderen, * met JoETa, JoENiYOETa, JoETa-sÉNa-TJiTRa

,

DoERMaNGSa, DoERMa-GATI, DoESAHaSa-DARMa , DARMa-DIRGANTaRa, DARMa-

9. JOEDa en JoEDa-KARTi (1) , DoESAsaNa en SiNDOE-Ranja aan 't hoofd. * Ook de

vorstenzoon LAKSMaNa-KOEMaRa (2) neemt deel aan den aanval. Ook Kar-

Ta-soETa nadert, maar wordt door een' pijl van PARTa's zoon geveld: Kar-

Ta-soETa sneeft, door den pijl getroffen.

10. * Met vuur en onverflaauwde drift woedt de magtige held Abimanjoe voort,

en wacht onverschrokken den algemeenen aanval af. WRëHAD-BaLa valt, Sa-

TYa-sRawa sneuvelt: zij sterven doorschoten, met hun beiden niet tegen hem

11. bestand.— * Straks nadert de dappere en magtige vorstentelg, de zoon van

KoEROE-PATi , LAKSMaNa-KOEMaRa. Wakker beschieten zij elkander, lang wis-

selen zij hunne pijlen, tot de Prins van Astina door een' pijl wordt ter

13. neer geworpen. * Zijne borst is verbrijzeld: LAKSMaNa-KOEMaRa geeft den

(1) Vele van die namen zijn aan twijfel onderhevig: zie Kr. aard.

(2) De Kroonprins van Astina, zoon van DoEKJODaxa.
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geest.—Met verdubbelde drift en wonderbare krachten dringt de held naar 't

midden door, en rigt zich naar de plaats van SoEJODaNa, terwijl een digte

regen van pijlen op hem nederstort,

13. SiNDOE-RaDja^ ziende, dat LAKSMaNa gesneuveld is * door de woede

van Parte's zoon, die, zelfs stervende, SoEJonaNa met zich wil doen val-

len, SiNDOE-RaDja Snelt hem tegen, en legt een' pijl op den boog. Het schot

14. gaat af, en treft Abimanjoe. * Tegelijk reppen zich de Kor aw a's, om
hunne pijlen af te schieten. Vermorseld storten de paarden neer; de wagen

wordt van rondsom bestormd; de pijlen vallen aanhoudend van regts en links

;

15. de aanvallers dringen nader, en geen enkel schot mist zijn doel. *PAE,Ta's

zoon wordt met wonden overdekt, op de borst, op den rug, in de armen en

schouders, in de dijen en de ruggegraat. Maar ongevoelig voor de tallooze

wonden dringt hij steeds dieper naar 't midden, wenschende zich in den

16. dood *al strijdend met Vorst DoERjODaNa te vermengen. Schielijk spant

hij zijn' boog, maar het wapen knakt door midden, vermolmd door de her-

haalde stooten van de om strijd neerstortende schichten (*). Als een regen

17. vallen de pijlen op hem neer. *Voor de verbeelding van PARTa's zoon is

de regenbui van pijlen als 't gekrab van eene vrouw, die hij schenden wil;

het treffen der scherpe wapenen wacht hij onbewegelijk af, en beschouwt het

18. als een beeld van 't fronsen der wenkbraauwen (1).
"^ Links en regts

grijpt hij naar de neerstortende pijlen. Het geratel der wagens is hem als

het gekerm der vrouw; het gebrul der olifanten als hare noodkreet ; het bloed,

dat hem uit de borst spuit, als het sirih-sap, waarmee zij hem besmet.

19. *'t Is hem, of hij zich met jonge maagden vermeldt, terwijl de vijand om

hem heen woelt, en hem overstelpt met pijlen en samoga's, van links en

regts. Wordt zijn ligchaam vaneen gereten, toch wijkt hi.] niet, zijn moed

blijft onwankelbaar, en hij verbeeldt zich, als bruidegom in feestelijken op-

20. togt te worden voortgeleid. *//Och/' roept hij, met eene pijnlijk bewogene

stem^ //gij, honderd Korawa's, vermoeit u niet, om mijn' dood te ver-

// haasten! Vreest niet^ dat ik wijken zal! Een' telg der Pandawa's

(*) Het woord ,o5 scliijnt hier slechts tot aanvulling van den regel te dienen: zie Kr. aant.

(1) Het min gepaste van sommige dezer vergelijkingen is ten deele toe te schrijven aan de

zucht, om alles tot de genietingen der liefde in betrekking te brengen (zie boven, bij V, 7), ten

andere ook aan afwijking van den grondtekst, waarvan de beelden hier geheel vervalscht en ver-

ward schijnen te zijn: zie Kr. aant.
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//moogt ge vrij aan stukken rijten^ blijmoedig ontvangt hij den dood, 't Is

21. //den edelman v^aardig^ te vallen in den strijd tegen overmagt!"— * Zijne

fiere taal wordt telkens door zuchten afgebroken. Hij heeft den tijd niet

meer, om al de pijlen te vatten. Zij staan in zijne armen bij digte rijen

opgehoopt;, en bezetten als dekriet zijne borst en zijn hoofd. Zij vliegen in

't rond van hem af, als de (bloemen uit den) haarwrong van eene vrouw,

22. die zich op haar leger na 't mingenet uitschudt. * Zijne borst en lenden

zijn als gekorven tjampaka (1). Hij stort in den juweelen wagen neder,

met bloed bedekt, als met een mengsel van reukwerken en at al (2). Zij-

ne oogen, herhaaldelijk getroffen door de pijlen, die er zich bij menigte. in

23. vasthechten , verkrijgen door de zwelling eene teedere uitdrukking. * Zijn

hoofd, verbrijzeld en van alle kanten aangevallen, is als eene kanigara-

bloem, die wordt zamengeregen met soemarsana (3); zijne borst als een

ontluikende toendjoeng, als tjëmbang en irim-irim (4).

24. Hartroerend is de dood van den magtigen krijgsheld. *Een zwerm van

bijen regent uit den hemel (?) neder. Stilte en duisternis heerschen alom. 't Is

als goudgeel blanketsel, dat op zijne schouderen neerstort (5). Te lang-

wijlig ware 't verhaal van alle omstandigheden van den dood des uitsteken-

den edelmans. Bekorten wij het aandoenlijk tafereel.

25. * Zoodra Abimanjoe gevallen is in den ongelijken strijd, ten aanschouwen

(1) Eene welriekende bloem, die, aan kleine stukken gekorven, tusschen de kleederen gelegd

wordt, om ze te parfumeren. In 't algemeen maken de Javanen, buiten geneeskundige of industrië-

le doeleinden, weinig ander gebruik van bloemen dan als reukwerk in de kleederkist, of als sieraad,

veelal geregen, in 't hoofdhaar. De bloemen komen ter markt, even als vruchten of kruiden, bij

manden vol, kort afgesneden, zonder blad of steel, of ook fijn gekorven en dooreen gemengd; maar

in den natuurlijken vorm of in dien van onze ruikers schijnen ze niet gezocht te zijn.

(2) Eene soort van gele aarde of klei, die als verAvstof, met welriekende stoflfen vermengd, ge-

bruikt wordt in de bereiding van de borèh, waarmee de Javanen zich bij sommige gelegenheden,

inzonderheid ook als bruidegom en bruid, het gelaat en een gedeelte van 't ligchaam bestrijken. De

kleur moet hier over 't hoofd worden gezien: de bedoeling schijnt slechts te zijn, dat Abimanjoe

met bloed bedekt was, als een bruidegom met borèh.

(3) Beter misschien volgens de lezing van D, E: »zijn verbrijzeld hoofd is als eene kani-

)> ga ra-bloem, die velen elkander betwisten, om haar zamen te rijgen met soemarsana." Zoo

vertaalt ook O, maar de woordvoeging van onzen tekst schijnt die vertaling niet toe te laten.

(4) Verschillende soorten van bloemen. Zie verder Kr. aant.

(5) Wat hiermee vergeleken wordt, blijkt uit den tekst niet. Waarschijnlijk ziet het op een'

regen van bloemen, dien de omwerker verzuimd heeft te vermelden. Zie D, E in Er. aant.
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van den Vorst^ ijlt JoEDisTiRa metSATYAKi, GATOTKaTja en ÜRësTa-DYOEM»

Na ter wrake. Zij dringen de slagorde in 't naauw, en stormen er op los,

26. en strijden op leven en dood. * Onstuimig woelend als de baren der zee

storten zij zich te zamen op den vijand; Praboe DARMa-POETRa en PaNTja-

waLa DwiTia strijden met alle kracht. Zij breiden zich uit, en overstroomen

27. ('t vijandelijk heir), en doen den hemel barsten door bulderend geraas. * Al-

les wordt overhoop geworpen, vertreden en uiteengedreven, onder woest ge-

tier. Alleen Sindoe-pati is het doel van den onstuimigen en moedigen aan-

val der Pandawa's.
Door den nacht gescheiden, gaan de strijders uiteen; met luid rumoer

ontruimen zij 't slagveld, en de Korawa's geven zich aan de vreugde over.

28. * DANANDjaja heeft inmiddels, onder de hoede van Koning KRësNa, aan den

voet van 't gebergte een' heftigen kampstrijd gevoerd, waarin GARnaPATi 't

29. leven liet. Bij zijn' terugkeer verneemt hij een luid geschrei. * De lucht

weergalmt van oorverdoovende kreten : al zijne bloedverwanten, van vaders- en

moederszijde (1) , en zijne beide huisvrouwen (2) liggen uitgestrekt op

30. den grond, Rëtna SoEBaDRa wentelt zich in 't stof. * Oetari, de Prinses

van WiRaTa, thans acht maanden zwanger, weeklaagt en jammert. De nood-

kreten der weenenden ruischen dooreen, en de gansche legerplants is in rep

en roer door het geschrei.

EEN-EN-TWINTIGSTE ZANG.

dandang goelI.

1. Tegelijk met DANANDjaja en Koning KRësNu, kwam ook WReKODaRa terug,

van den strijd aan 't zeestrand. Zijn vijand WRësaja was gesneuveld. Ge-

(1) Indien hiermede bepaalde personen bedoeld zijn, weet ik ze althans niet aan te duiden.

Misschien is 't zonder nadenken gezegd, of moet men denken aan verwijderde bloedverwanten, wier

namen niet voor ons bewaard zijn. O vertaalt, op grond van eene andere opvatting van 't Avoord

ojtffhs "de geheele familie, de moeder, de vaderen zijne twee vrouwen bedekten zich met stof,"

en schijnt daarbij aan de ouders of schoonouders van den gesneuvelde^ dus ARDJOEXa en Soebudru

of KJRësya en DjëMBawATi, te denken; maar dit laat zich, althans wat den vader aangaat, bezwaar-

lijk met den zamenhang overeenbrengen. Beter zou dit misschien nog gaan, indien men in 't meer-

voud «vaders en moeders" vertaalde, en dit in den meer uitgestrekten zin opvatte, dien 't Jav.

spraakgebruik er aan toekent. Vgl. LIX, 18, en de noot aldaar.

(2) SiKAXDI en SOEBaDRa.



KA o^^ BEATA-JOEDA.

lijktijdig kwamen zij, de een van 't noorden, de ander van 't zuiden, terug.

Op het berigt van den dood zijns zoons valt ÜANANDjaju bewusteloos ter

3. aarde: 't is of de wereld hem onzigtbaar wordt (1). *Naréndra KRësNa

houdt hem onder 't oog, dat het onder edellieden van ouds voor schande ge-

houden wordt;, om bedroefd te zijn over den dood van een' zoon; dat men
daardoor zijne waardigheid te kort doet, en zich schuldig maakt jegens de ver-

hevene Godheid. Op het hooren van die toespraak van den grooten Nrëpati
KnësNa rigt ÜANANDjaja zich aanstonds op, en vraagt, eerbiedig buigend,

om vergiffenis voor zijne zwakheid.

3. ^Vervolgens buigt hij zich voor JoEDisTiRa neder, kust hem de voe-

ten (2), en spreekt: //Heer, wat was de oorzaak van Abimanjoe's dood?"

Vorst JoEDisTina antwoordt: //Hij heeft zich binnen de slagorde van den

//grooten Priester (3) gewaagd, om haar te vernielen. In de Tjakra-

//bjoeha is hij binnengedrongen. SiNDOE-RaDja , de velg der slagorde,

4. // heeft hem er in opgesloten : zóó is uw zoon gevallen. * Uwe bloedver-

// wanten zijn al te zamen toegesneld om hem te wreken. DRësTa-DYOEMNa

//en Madrim's zonen, Satyaki en GATOTKaTJa hebben zich vereenigd in

//een' woedenden aanval, om Sindoe-pati den dood te geven; maar alle

//pogingen waren vruchteloos, om hem nog heden te treffen. Als slagtof-

//fer voor uw' zoon is LAKSMaNa MaNDRa-KOEMaRa gesneuveld, en de edele

5. // KARTa-soETa; * ook WReHAD-BaLa is met hen gevallen , en SATYa-SRawa, al-

// len door Abimanjoe getroffen. Met inspanning van alle krachten hebben uwe

(1) GeAvone spreekwijze, om eene bedwelming der zinnen aan te duiden.

(2) Jav. ngrahoep pada: een eerbewijs, waarvan moeijelijk eene duidelijke bescbrijving te

geven is. Het bestaat ongeveer daarin, dat men, op de knieën liggende, bet boofd vooroverbuigt

tot op de voeten van den ander, deze tusscben de beide banden neemt, en die zacbt over bet ge-

laat naar zich toebaalt, als om het stof van de voeten af te vegen, zoo als bet trouwens ook ge-

noemd wordt (ngoesap djëng, ngoesap puda). Dat ARDjOEXiï zulk eene nederige hulde brengt

aan zijn' ouderen broeder den Vorst, is geheel in den geest der Indische, althans der Javaanscbe,

zeden. ÜSTog beden ziet men bij plegtige bijeenkomsten in den Kr at on alhier somtijds de voornaam-

ste rijksgrooten, ooms en broeders van den Soesoehoenan, die met de Eui'opesche gasten op

stoelen geschaard zitten, een voor een van hunne zitplaatsen opstaan, en zich in nederig gebogene

houding naar den Vorst begeven, om hem op de beschrevene wijze te huldigen, hetgeen bij dan

beantwoordt, door op zijne beurt de handen van den ander tusscben de zijne te nemen, en deze op

dezelfde wijze langs de slapen van 't hoofd te bewegen. Dit alles geschiedt gewoonlijk in diepe

stilte , en met eene ernst en plegtigheid , die er iets zeer indrukwekkends aan geeft.

(3) D. i. DKONa.
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// bloedverwanten voor zijne wraak gestreden, en vele hoofden zijn gesneuveld;

// slechts SiNDOE-RaDJa is 't ontkomen."

Schielijk staat DANANDjaja, op , en spreekt met duren eede : // Zoo zweer

6. vik dan, zoo die SiNDOE-Raoja *niet op morgen door mijne handen sneeft,

//des avonds den brandstapel te bestijgen, en den vuurdood te sterven."

Weldra was 't algemeen bekend, wat AnDJOENa gezworen had; het ge-

rucht kwam ter ooren der Korawa-vorsten. Daarom kreeg^ Ar ja Sindoe-

RaDja bevel, om zich voor den volgenden dag naar huis te begeven, tot aan

7. den ondergang der zon. * Hij moest de zegenbeden van zijn' vader, den

priester Sapwani, inroepen, en voor het wapen, dat Abimanjoe getroffen

had, vermeerdering van wondermagt afsmeeken (1).

Aan de zijde der honderd Korawas was de Koning DoEEJODaNa in die-

pen rouw gedompeld door den dood van LAKSMaNa MaNDna-KOEMaRa , den

8. zoon , die hem zou opvolgen in de vorstelijke waardigheid. ^ De jammer-

klagten van Rëtna Banowati weergalmden door de opgeslagene hofzalen.

Maar DoERJonaNa vond eenigen troost bij 't vernemen van DANANDJaJa's ge-

lofte, om zich ten vure te wijden. Daarom werd SiNDOE-Raoja beveiligd te-

gen het dreigend gevaar.

Verzwijgen wij de vreugdebedrijven, waaraan de Korawa's zich over-

gaven, in de verwachting, om den volgenden dag ARDJOENa te zien sterven.

9. * De P a n d a w a-vorsten waren diep bedroefd , en deerniswaardig was hunne

smart over den dood van Abimanjoe. Siti Soendari dacht aan niets anders,

dan om zonder uitstel met haar' man de houtmijt te bestijgen ; maar zij werd

teruggehouden door de aanzienlijken, dewijl zij nog in beraad waren over de

10. maatregelen tot voortzetting van den krijg. * De Prinses van WiRaTa, Dè-

wi Oetari, moest zich den wensch ontzeggen, om haar' man in den dood

te volgen, zoolang (2) zij nog niet van hare zwangerschap verlost was.

Inmiddels sprak de Vorst van DwaraAvati op zachten toon tot Da-

NANDjaja: //Hoe zult gij het morgen met dien DjajaDRaTa aanleggen? Ira-

(1) Eene verdachte plaats: zie K?'. aant.

(2) Of deicijl. In ieder geval schijnt de uitdrukking van den tekst min juist, in zoover er in

ligt opgesloten, dat Oetari haar zelfoffer slechts moest uitstellen tot na de geboorte van haar kind; want

althans volgens de Jav. mythen leefde zij nog lang daarna: zie Gesch. d. PP. § 65, noot. Bovendien is

volgens oude Indische gebruiken de verbranding niet alleen verboden aan zwangere vrouwen, maar

ook aan haar, die kinderen hebben , en moeten beiden blijven leven, om voor hunne opvoeding te zorgen

:

zie V. BoHLEK, I, 298.
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//mers, de Korawa's hebben uwe gelofte gehoord, om SiNDOE-RaDJa te

11. //dooden? "^ Buiten twijfel zullen zij hem beschermen in den strijd: zij zul-

//len DjajaDRaTa niet laten uittrekken, ten einde uwe gelofte vervuld

//te zien."— AEDJOENa antwoordt met eene buiging: ^/Aan uw oordeel

// zij het overgelaten , mijn Heer en Vorst !"— // De middelen om daarin te

//voorzien," herneemt Praboe KRësNa^ // tracht daaromtrent door 't gebed op-

// heldering te verwerven (1). Vestig uwe blikken op alle heilige verbor-

12. //genheden, dat ze zich aan uw oog openbaren!"— *DANANDjaja betuigt zij-

ne toestemming, zeggende: //Het geschiede naar uw' geeërbiedigden wil: ik

//volvoer slechts lijdzaam uwe bevelen."— //Zie," vervolgt Koning KRësNa,

//hier is mijn wagen, waaraan wondere gaven zijn toegedeeld. Hij is met
o

//vier paarden bespannen, de voorsten Walaha en Abra-poespa, de

13. //achtersten *Soekanta en Sénja-sakti. Bedien u van dien wagen in den

//strijd van morgen: zijne eigenschap is, om alle wapenen te doen falen. En

//mijn veldteeken, de gong Pantj adjanj a, laat dat u morgen nabij blij-

//ven. Wapen u met den radpijl (2). Zoo moogt gij hopen, op mor-

14. //gen den dood van Arja SiNDOE-Ranja te verwierven. * Schiet uw' pijlPa-

//soepati op SiNDOE-RaDja af; want deze is zwaar te wederstaan. Zijn

//vader toch, de priester Sapwani, wijdt zich aan gebeden, die tot nu toe

//een gunstig gehoor bij Hjang Goeroe vinden. Het best is dus, dat gij

//opheldering zoekt, dat gij den ganschen nacht aan vurige beden wijdt,

15. //en van de Godheid ''^ den dood van Arja Sindoe-pati afsmeekt. Het kon

//zijn, dat mijne verwachtingen faalden. Welaan dus, zend zonder uitstel

//uwe smeekingen ten hemel, en verdiep u in een ernstig gebed!"

Eerbiedig buigend verwijdert zich ÜANANDjaja, en reinigt zich, onder

't uitspreken van een toovergebed (3). Bij 't walmen der wierookdampen

treedt hij voorwaarts, en verheldert zijne gedachten. DANANDjaja buigt zich

aanbiddend voor Hjang Oetipati neder, en kruist de armen over de borst,

16. om zich in gepeins te verdiepen. *Hij hoort noch ziet meer; hij is dood te

(1) Of wel: » het middel, om daarin te voorzien, is, dat gij door het gebed opheldering tracht

» te verwerven"? Zoo vertaalt O. Vgl. Kr. aant. bij vs. 7-3.

(2) Deze wordt evenwel in den strijd van den volgenden dag niet door ARDJOEN'a, maar door

KEëSNa zelf gebruikt, en in de godspraak van pd. 17 wordt er ook geene melding van gemaakt.

(3) O vertaalt: xhij bedekte onder het gebed zijn gelaat met beide handen"; vgl. Kr. aant.
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midden des levens. Diep (in zijne ziel) is de helderheid (der aanschouwing)

doorgedrongen en gevestigd (1).

Weldra verschijnt het ligchaam van den Vorst der Goden, den Bestuur-

der der wereld, van den hals af benedenwaarts zigtbaar (2). Zijne god-

spraak doet zich aldus hooren : // O DANANDJiUa , staak spoedig uwe gebe-

17. //den: * den dood van Sindoe-pati sta ik toe op uw verzoek. Bestrijd heui

.//met den Pasoepati, (gebruik) den wagen van IvRësNa, en laat zijn bek-

//ken Pantjadjanja u mede nabij blijven!"

Op staande voet staakt AnDjoENa zijne gebeden , en begeeft zich naar den

18. Vorst Tan Dwarawati. Langzaam spreekt hij: *
^/ Heer, gij hebt niet ge-

//faald: het is juist zoo als gij mij geraden hebt. De ingeving van Bat ara
//Goeroe verschilt geen haarbreed van uwe uitspraak." Glinilagchend ant-

woordt Nar én dra KRësNa: //Welaan, broeder, laat ons spoedig uitgeleide

//doen aan haar, die den dood te gemoet gaat, aan ons dochterken (3) Siti

//SoENDARi, die 't goud (haars levens) laat wegdrijven (4).

TWEE-EN-TWINTIGSTE ZANG.

MAS KOEMAM BANG.

1. De schoone Siti Soendari heeft hare toebereidselen voltooid. Zij draagt het

gewaad des doods, zoo als het voegt aan haar , die als offer voor haar' echtgenoot

2. gaat sterven. * Zij laat niet af;, hare troostredenen te rigten tot de schoone

D è wi Oetari, die aanhoudt om mede te gaan, en onwillig is om achter te blijven.

(1) O: ')hij was geheel in zijne heldere aanschouwing verdiept."

(2) Zonderlinge verschijning van een ligchaam zonder hoofd! misschien bleef dit laatste in de

wolken gehuld?! Volgens eene andere lezing, die onzigtbaar in plaats van zigtbaar heeft, zou meu

kunnen aannemen, dat alleen het hoofd zich vertoonde, 't geen wel wat minder vreemd klinkt;

maar in ieder geval schijnen beide op misverstand te berusten: zie Ki\ aant. bij vs. s.

(3) Jav. nini poetri: eene van die gemeenzame, en toch niet platte, uitdrukkingen, die zich

in 't Holl. moeijelijk laten wedergeven.

(4) Het leven laten loegdrijven is eene gewone uitdrukking voor zich ten dood injden, het leven op-

offeren. Zij duidt hier tevens de volgende dichtmaat aan.

8
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3. *De opkomst der maan dringt Siti Soendari tot spoed. Gehaast door

4. het stijgen van BASaNTa (1), die 't midden des hemels bereikt, * spreekt

zij op zachten toon: /y't Zou immers strijden met het voorouderlijk gebruik;

5. // want gij zijt zwanger, en geene vrouw van rang (2) * mag haar' man in

//den dood volgen, zoo lang zij eene vrucht in den schoot draagt. Wie zal

6. //(kwaad) van u spreken en u van vrees voor den dood betigten? *Neen
//gewis, niemand zal 't verwijten aan eene vrouw, die in zwangeren staat

// verkeert : hare zelfopoffering toch zou geen heil aanbrengen , maar integendeel

7. //haar met zonde beladen. "^Immers is 't voor allen zigtbaar^ dat gij zwan-

//ger zijt, en de achtste maand bereikt hebt. Vaarwel dan! ik groet u, om
8. //mij te begeven naar den brandstapel^ waarop ik sterven zal. *Mogt ook

// eenmaal dit offer het onderwerp worden van 't verhaal der dichters, en in

// zangen herdacht , daar zal geen onderscheid zijn van lof en smaad , want

9. //gij staat gelijk met mij!"— * Met afgebrokene woorden sprak D è w i Oetari :

//Zeg voor mij hier namaals aan Abimanjoe, hoe ik van bittere smart ver-

10. //teerd word^ * dewijl de Vorsten mij terughouden, en mij niet vergunnen,

11. //den brandstapel te bestijgen, en den dood der weduwen te sterven ; *dat ik

//verhinderd word, doordien ik van mijne zwangerschap nog niet verlost ben

,

//en daarom gezegd word niet te mogen (sterven), dewijl het den toorn der

12. //groote Godheid zou verwekken; maar dat ik diep bedroefd ben, "^ en geene

//andere begeerte koester dan naar de omarming, waarmede hij mijne liefde

//wekte, wanneer ik vóór hem verscheen (3), dan in heil of dood hem te

13. '/volgen, "^zonder toeven, ja zonder nog een' enkelen nacht te laten voorbij-

//gaan. Ach, verzuim niet, hem mijne smartelijke verzuchtingen te melden,

14. // dat het mij vergund ware spoedig mede te gaan , * dat wij te zamen mogten

(1) De Maan of God der maan.

(2) Dit van rang is zonder nadruk gezegd: de bedoeling is niet, dat het aan geringe vrouwen

wel geoorloofd zou zijn; maar van dezen wordt hier niet gesproken. Het gebruik van de verbran-

ding der weduAven is trouwens meer bijzonder aan de hoogere standen eigen, en aan de kaste der

soedra's zelfs verboden (v. Bohlen, I, 297). Op Bali heeft zij bijna uitsluitend in vorstelijke

familiën plaats (Fkiedeeich, Voorloopig verslag van 't eil. Bali^ blz. 10, in Batav. Genootsch. XXIII).

(3) Eig. ))in de séwa,la": eene dichterlijke uitdrukking, waarvan zich de zin niet wel in de

vertaling laat wedergeven. Sëwala is z, v. a. séba, namelijk opivachting, verschijning bij een'

meerdere, tot pligtpleging of tot behandeling van dienstzaken; ook z. v. a. pasëban, tijd of plaats

van zoodanige opwachting. Gelijk ieder beambte zijn' vasten paséban heeft, zoo heet in figuur-

lijken zin het huwelijksbed of de bijeenkomst aldaar de paséban, de séwala van de vrouw,

waar zij vóór haar hoofd, den man, verschijnt, om de pligten van den echt te vervullen.
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vingaan in ÉNDna's wereld, in Ari-boewana! Waarom toch afzonderlijk?

15. //Te langer duurt mijn lijden, * wanneer ik alleen moet achterblijven. Waar-

//heen zal uwe ziel (1) verhuizen? En v/at zal er van mij worden? waar-

//heen zal ik u (1) volgen? wie zal mij geleiden (2) op den weg naar

16. //de plaats? *waar de plaats te vinden van mijn voorbeeld in den dood?"

Zacht luidt het antwoord van de schoone Siti Soendari:// Mijn verlan-

17. //gen strekt zich naar de maan (3)!"— * Bitter schreijende roept De wi

Oetari: //Ach, wel zijt gij gelukkig, om hem zonder verwijl te volgen in

//den dood, terwijl ik nog zoo lang als in doodsangst moet wachten!"

18. * Nadat de schoone Dèwi Oetari tot bedaren gebragt is , begeeft Soendaei

zich haastig op weg, om vader en moeder vaarwel te zeggen. Met die-

19. pe deernis ontvangen zij haar afscheid. * Gelijk iemand, die op bamboe-

splinters treedt , zoo waren zij getroffen , en konden geen woord uitbrengen.

Want zij was juist in den eersten roes (4) der liefde, in den tijd om

zich geheel aan 't mingenot te wijden.

20. ^'De schoone Siti Soendaei rigt zich nu naar 't slagveld, waar het lig-

chaam van haar' echtgenoot nederligt. Gezamenlijk verteert hen de hout-

21. mijt.— *De getuigen van 't offer gaan uiteen naar hunne kwartieren; de

maan daalt neder , en gaat schuil in de diepten der aarde (5) , als uit

deernis over haar, die haar' gemaal in den dood gevolgd is.

22. "^De dag breekt aan. Alarmtoonen ruischen van gongs en bèri's in

't rond; de trommen en bekkens van den Vorst van Dwarawati worden

23. geslagen; Pantjadjanja dreunt, "^en (zijn galm) schijnt den hemel te

bereiken. Hij doorstreeft het luchtruim , zweeft boven (de vlakten) , en dringt

24. door tot den hemel van ÉNDRa. * Wemelend stroomen al de hoofden naar

buiten, en de Vorsten met hunne benden vervullen (het veld), aan de baren

(1) Of: -mijne ziel hem volgen." De tekstwoorden laten onzeker, of hier de 2de per-

soon (SoEXDARi) of de 3de (Abimanjoe) bedoeld is; O neemt het laatste aan, maar het antwoord

van SOEXDARi schijnt voor de eerste opvatting te pleiten.

(2) 't Is eene ge-wone voorstelling, dat de vrouw, die haar' man in den dood volgt, door liem

aan den ingang des hemels wordt afgeAvacht, en daarbinnen geleid over de wankelende brug O g a I -

agil. Zie beneden, LVII, 2-3, en vgl. LVIII, 9.

(3) Zij schijnt daarmee te bedoelen, dat hare ziel naar de maan zal opvaren; zie Kr. aant.

(4) Eig. het zwelgen, volop genieten, van spijs en drank. Hier doelt het waarschijnlijk zoowel

op den jeugdigen leeftijd van Soexdaki als op haar kortstondig huwelijk.

(5) D. i. verzinkt achter de kim.
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25. der zee (1) gelijk. *Het groote heir der honderd KoraWa's rukt uit,

als eene wassende zee. Nog steeds is de Tjakra-bjoeha de slagorde der

26. Korawa's^ * gelijk voorheen; alleen zijn de velgen door nieuwe strijders

bezet. Zoo staan de Korawa's gereed (2); en het voorwerp hunner hoede

is Arja SiNDOEEDja alleen.

DRIE-EN- TWINTIGSTE ZANG.

D o E K M A.

1. Strijdvaardig staat het heir der Korawa's in de Padma-bjoeha (3)

geschaard. De velgen zijn naar behooren bezet. In de lengte strekken zich

de gelederen bijna tien gezigtslengten , negen min eene halve in de diepte uit

2. (4). *Ééne gezigtslengte beslaan de krijgshaftige man tri 's met hunne dap-

pere strijders.

Het heir der Pandawa's stelt hun eene radvormige slagorde tegen, Diiës-

3. Ta-DYOEMNa plaatst zich aan de regtervelg, de linker bezet WEëKODaRa. *Da-

NANDJaja staat reeds in het tweede gelid (5), met den Vorst van Dwara-
wati en zijne krijgsknechten. PARTa bevindt zich op den wagen van den

4. Vorst van Dwarawati, slechts (6) met vier paarden bespannen^ * vooraan
c

Tjipta-walaha en Abra-poespa, terwijlin 't achterspan Soekanta ter

(1) Eig. het kroost, de Tcinderen der zee: gewone dichterlijke uitdrukking voor de baren, inzon-

derlieid wanneer zjj zicli over liet strand uitbreiden: de vloed.

(2) O brengt vs. 2 in naauwer verband naet vs. i, en vertaalt: «slechts de rand was verwis-

))seld, en door de Korawa's bezet; want Sndrdj. moest worden beschermd." Vgl. evenwel D,

E in Kr. aant., waaruit schijnt te blijken, dat vs. 2 meer op zich zelf staat, en niet veel tot den

zLa afdoet.

(3) D. i. de slagorde van de Lotus-bloem: dezelfde als de Tjakra-bjoeha.

(4) Eene duistere, waarschijnlijk bedorvene, plaats, slechts naar gissing vertaald: zie K}\ aant.

(5) Of in de tweede afdeeling, achter de voorhoede, letterlijk: in den hals, hetgeen hier van 't Wa-
genrad natuurlijk slechts in overdragtelijken zin te verstaan is, even als wij van de vleugels van een

leger spreken. . Vgl. XXXVI, 3.

(6) Men zou uit dit slechts moeten afleiden, dat het getal van vier paarden bijzonder gering was,

althans minder, dan men. voor den wagen van KRëSN'a verwachten zou; maar ik geloof uiet, dat

hier aan dit woordje zooveel beteekeniste hechten is, Vgl. Kr. aant, bij 3, 2—4, 5.
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linkerzijde, ter regter Sénja-sakti staat. De gong Puntjadjanju weêr-

5. galmt door de lucht. *De dj a wat a's (*) geraken in beweging op 't hoo-

ren der toonen van den gong Pantjadjanju, die ruiscliend den hemel

bereiken; de déwa's komen als toeschouwers het luchtruim vervullen, en

6. bieden liefelijke geuren aan. * De gong Déwa-dëta weergalmt op den

achtergrond. De Panda

w

a's voelen hun' strijdlust opkomen (1); de bloem

rijpt tot eene vrucht, en hun moed groeit aan, terwijl Pantjadjanja door

de lucht weerklinkt.

7. ^Vol geestdrift rukken de Pandawa's ten strijde, als vleesch verslindende

boet a's. Zij stormen verpletterend aan op de radvormige slagorde der K o r a

-

wa's, die wijkt voor den woedenden aanval. Zij ontruimen 't veld, in ver-

S. warring, onbestand tegen den aanval * der Panda wa's^ die alverdelgend

woeden als dronken van den strijd (3).

IJlings snelt BoERi-snawa, de Prins van Mandraka voorwaarts, om
9. den strijd te hervatten. Daar ratelt zijn wagen, en uitdagend roept hij:

'^" //Hier,

//SAtYAKi! waar zijt gij? Kom hier, dat wij onze krachten meten in een' kamp-

//strijd op leven en dood!" — Zoo roept Raden BoERi-snawa , terwijl hij

digter op hem aandringt. Aanstonds hoort men den wagen van den held

Satyaki ratelen. Hij nadert, met den vinger naar zijn' vijand uitgestrekt

10. (3), (en roept): * //Ha, BoERi-SRawa, welkom in den strijd! iaat geen onzer

//hem ontwijken!"

Weldra staan zij tegenover elkander. Tegelijk vieren zij hunne krachten

11. den teugel, en spannen den boog. De krijgshaftige Satyaki schiet, * en eene

hagelbui van pijlen treft wagen en gespan. Verbrijzeld, vergruisd en ver-

nield stort de wagen van BoERi-snawa uiteen: ook de paarden en de voerman

12. sneven. BoERi-SRawa springt op den grond, * stuift woedend op^, en spant

zijn' boog. Het schot treft, en verbrijzelt Satyaki's wagen. Pluks springt

hij ter aarde, en te voet wordt de strijd hervat. Beiden werpen den boog

( ) iSfitoaj)iKjian 13 niet vertaald, dewijl ik het niet versta.

(1) Jav. toekoel, eig. van ontspruitende planten gezegd, -waarop ook het volgende zinspeelt , indien

't althans zoo bedoeld is, wat eenigzins twijfelachtig schijnt.

(2) Hier volgt in den grondtekst eene episode, die in de omwerking gemist wordt: zie Kr. Aant.

(3) Het wijzen met den vinger heeft bij den Javaan niet geheel dezelfde beteekenis als bij ons:

het is een gcAvoon gebaar bij uitdaging, hoon en verwijt, als Avare 't, om het gesprokene meer op

den persoon af te rigten.
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13. van zich, * en grijpen tegelijk naar de knodsen. Tegelijk vallen zij aan,

en slaan op elkander in, als ware 't een spel, en beuken elkaar, en dringen

elkander in 't naaavv, veeren de slagen af, en vangen ze weêrzijds op. De
14. knodsen breken; tegelijk werpen beiden ze weg. * Worstelend duwen zij el-

kaar heen en weder, en trachten aanhoudend elkaar van zich af te werpen:

tegelijk verliezen zij 't evenwigt. Satyaki geraakt in 't naauw bij 't

weêrzijds trappen, en valt achterover op den grond. Vertrapt en vertreden,

15. hijgt hij naar adem. * Onder 's vijands voeten ligt hij verwonnen neder, en

wordt bij het haar heen en weer gesleurd. Reeds is hij op het punt, van

met den tjandrasa (1) te worden getrojEfen, als Koning KnësNa tot Da-

NANDjaja spreekt: //Schiet spoedig dien BoERi-SRawa een' pijl in zijn' eenen

16. //arm, * en doe hem het haar van WnësNi-wiRa, (2) loslaten!" — IJlings

legt ARDJOENa een' pijl op den boog, en 't schot treft BoERi-SRawa, in den

arm, die eensklaps afgebroken ter aarde valt (3). BoERi-sRawa ontstelt, er^ roept

17. met norsche stem :*//OPandawa's, dat is valsch : gij strijdt met verraad !" —
ARDJOENa antwoordt: //De Pandawa's plegen geen verraad: zij volgen slechts

//de handelwijze der Korawa's bij den dood van Abimanjoe, die gevallen

18. //is door verraad!"— Raden Satyaki, "^' door 't spattend bloed gewaar-

schuwd, dat BoERi-SRawa's arm is afgeschoten, staat schielijk op, grijpt een'

pijl, en schiet BoERi-sRawa den hals af. Zoo stierf BoERi-SRawa door de hand

van Satyaki.

19. * Bulderend weergalmt het gejuich der Pandawa's. De Korawa's, ziende

,

dat BoEEi-SRuwa gevallen is, spoeden zich gezamenlijk ter wrake. De pijlen

storten als een regen neder. DANANDjaja woedt met onstuimig geweld in 't

20. rond, * WRëKODaua en DRësTa-DYOEMNa stormen met hunne benden vernielend

op den vijand los, GATOTKaTja dringt hem in 't naauw, met NAKOELa en Sa-

DÉwa. De Korawa's wankelen en wijken: zij worden overhoop geworpen

en vertreden, terwijl de Pandawa's in digte drommen achterna komen.

(1) Een wapen, waarvan de aard verschillend wordt opgegeven, en bij den Javaan niet meer

met zekerheid bekend is. Volgens sommigen is 't een vuurwapen, in de gedaante van eenezm (GR.),

volgens anderen een dolk^ dien de hoofden bij zich droegen, om den vijand van nabij af temaken (P);

en in XXVII, 8 Avordt het voorgesteld als een loerptuig , dat van den boog wordt afgeschoten. Het

Skr. tjandrahasa, Avaarvan het afkomstig is, beteekeut sabel.

(2) Een bijnaam van Satyaki.

(3) Het Jav. heeft hierbij Aveder een woordje (bët), dat den slag van den vallenden arm nabootst.
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VIEE-EN-TWINTIGSTE ZANG.

P A N K o E R.

1. Reeds zijn zij bijna tot SiNDOE-EaDJa genaderd; maar de K o r aw a
' s bedek-

ken hem met digte drommen, en staan opgehoopt en gestapeld (1) om hem
heen. Zij schieten een' regen van pijlen, om den woedenden aanval van Ar-

DJOENa te keeren, en van de overige Pan da w a-helden, die allen streven naar

2. den dood (van DjajaDEaTa?). * Luid tierend stroomen de Korawa's in toe-

nemend aantal van alle kanten zamen; maar WnëKODaEa wacht hen af. Hij

legt zijn' boog neder, en gaat met de knods er op los (*). Vol woede beukt

hij regts en links van zich af, tot ze ter aarde verspreid liggen, onder de

slagen der strijdknods bezweken, en de slagorde vernield is en dooreen ge-

3. worpen. * Arja PAL&oENa van zijn' kant schiet honderdduizenden van

pijlen, die al snorrend op den vijand nederstorten. In gestadig wassende

zwermen komen zij neer, en dringen op de Kor aw a's in (2), die wel-

dra als witte mieren (3) op den grond verspreid liggen, door de pijlen

(1) Gestapeld klinkt wat vreemd; maar in 't Jav. zijn tot voorstelling van groote volte of

digt gedrang vele van die uitdrukkingen gebruikelijk, die eigenlijk het begrip van stapels, lagen,

scboon niet juist noodwendig op elkander, bevatten, en waarvan dikwijls tot versterking verschei-

dene vereenigd worden. Misschien zou men hier evenwel vs. s ook met het volgende knnnen ver-

binden : ))bij hoopen en stapels doen zij de pijlen nederstorten." O vertaalt als ik.

(*) Tusschenhet lut <s^mi on rm/f hier (vs. s) en luiiEjnit^ in 3, i bestaat eene tegenstelling, die in de

de vertaling niet voldoende is weergegeven. De bedoeling is zeker: het amokken van Wkkd. geschiedde

met de knods, dat van Ardj. met pijl en boog.

(2) O beschouwt tnummaji als subject van M(Bi^^(cimi^\ en vertaalt: «de /sT/iT. trachtten mede

waan te vallen, gelijk enz.", wat mij echter min aannemelijk voorkomt. Vgl. D, E in Kr. aant,

(3) Jav. soeloeng, eene gevleugelde metamorphose van de geAvone witte mier, welke in dien

staat in den regentijd 's avonds te voorschijn komt, en bij groote zAvermen op licht en vuur aanvliegt,

en daar den dood vindt, of wel, door het afvallen der vleugels, die zeer los zitten, weldra bij me-

nigte over den grond verspreid ligt. Het is dan ook in de poëzij een gewoon beeld voor de gevalle-

nen in een bloedig gevecht. Men zegt ook, bij wijs van spreekwoord: als een soelo encj, die hiH vuur

vliegt, van iemand, die zichzelf in 't verderf stort. VgL XXXVI, 12 en LIV, 9, alwaar voor soe-

loeng in dezelfde beteekenis laron gebruikt is, hetwelk de naam van eene andere soort of verschei-

denheid is.
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4. getroffen. Vreeselijk is de liette van den strijd. * Vele bevelhebbers

sneven met wagens en olifanten, door den aanval van WEëKODaRa, die, ra-

zend en dronken van strijdznclit, met de knods om zich heen slaat, en alles

vergruist en vermorselt, wat hij treft. Als voor duizend dolle olifanten stuift

alles voor zijn' aanval uiteen.

5. * Bijna is de standplaats van SiNDOE-RaDja ontbloot door 't vernielend ge-

weld der woedende aanvallers ; steeds nader dringend stormen de Panda w a's

(op den vijand) aan, en werpen hem onder den voet met onweerstaanbaar ge-

weld. Zij komen zich nederstorten met bulderend geraas, als bergen, die

donderend voortrollen. Hagchelijk wordt de bescherming van Arja Sindoe-

6. PATi. * Maar terwijl de voorsten sneven, komen van achter nieuwe strijders

op. Van rondsom zamenstroomend, omsluiten en beschutten zij de standplaats

van SiNDOE-RaDja met een' ondoordringbaren ringmuur van wapenen. Doerjo-

DaNa^ zeer met hem begaan, vermaant hem, om terug te keeren, en in de

7. stad veiligheid te zoeken. Doch de BagaAvan Sapwani * begeert, dat hij

op 't slagveld blijve, onder zorgvuldige hoede, maar zich niet verwij dere van

de troepen, opdat zijne waardigheid als satria ongeschonden blijve; want het

zou schande zijn, indien hij zich verschool. Daarom verdiept zich Sapwani

in vurige beden voor 't behoud van zijn' zoon: aan dat doel wijdt hij zijne

8. dringende smeekingen ,
* dat zijnzoonden dood ontga in denBrata-joeda-strijd;

dat, zoo hij valt, zijne gedaante zich verhonderdvoudige; dat, wanneer hij

wordt nedergehouwen , het slechts zijn tooverbeeld zijn moge; dat het ééne

hoofd, zich houderdvoud vertoonende, zelf niet worde getroffen, en Sindoe-

9. PATI behouden blijve.— *Zoo bad de Bagawan Sapwani, wenschende hon-

derd schijngestalten voort te brengen, aan Arja SiNDOERDja gelijk, opdat

zijn zoon zelf niet mogt getroffen worden, maar alleen zijne tooverbeelden. Hij

10. vergat, de Bagawan Sapwani ,
* dat de beschermer der Pand awa' s. Ko-

ning IvRësNa, door geene tooverij te misleiden was; dat^ al schiep men hon-

derd schijngestalten, hij gewis zonder falen den waren SiNDOE-RaDja van de

tooverbeelden onderkennen zou; dat KReSNa van goddelijke natuur was, en

door geen bedrog te verrassen.

11. * Intusschen is Danandjaja afgemat van 't verslaan der legerhoofden en van

zijn' heftigen aanval. Een veld vol vijanden is verdelgd, maar niettemin

stroomen de Kor awa 's van achter zonder ophouden toe, en 't verlies van

12. honderdduizenden strijders is niet te bespeuren. * Nar én dra IvRëSNa wordt

verontrust, dewijl de zon ten ondergang neigt, en SiNDOE-RaDJa, door gewa-
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pende benden beschut, nog niet gevonden is. Daarom bedekt hij de zon niet

zijn' tjukra. Hij houdt dien een' tijd lang los er voor, en de zon schiet

13. bieeke stralen uit. * Vervolgens bevestigt liij 't rad in zijn' stand, zoodat het

schijnt, of de zon waarlijk is ondergegaan. Tevens doet hij hout bijeenbren-

gen. Weldra is 't vuur ontstoken, de strijd wordt gestaakt, en de Panda-
wa's verzamelen zich, als om werkelijk getuigen te zijn van AiiDjoENa's

14. vuurdood. * Door den ondergang der zon overvallen, alvorens SiNDOE-RaDjri

te hebben omgebragt, moest hij den brandstapel bestijgen.

Het wordt ruchtbaar^ dat AuDJOENa zich gereed maakt, om in 't vuur te

gaan. De Korawa's aanschouwen het met blijdschap, niet wetende, dat

15. het eene list is van den Vorst van Dwarawati, * die de zon met zijn rad

bedekt houdt. Zij dansen in onbepaalde vreugd, en doen de lucht van hun

gejuich weergalmen.

Jubelend roepen zij: //Zie zoo, nu sterft gij, ÜANANDjaja! De Panda-
i/wa's zijn hun' voorvechter kwijt; wat er overblijft, is zoo goed als jonge

16. //muizen, * die wij nog maar met geschreeuw hebben te verjagen. WiiëKO-

//DaRa vecht met woestheid, maar hij is zoo behendig niet als die verwenschte (1)

ANANDJaja !

Inmiddels komt DjajaDaRaTa deel nemen aan 't schouwspel. Hij begeeft

17. zich buiten de borstwering van de troepen, die hem omringen, * op de wijze

van een' éndra-djtïla. — Éndra-djalS, heeft twee beteekenissen. De eerste

is dief, iemajid , die heimelijk (*) een vorst om H leven brengt; ten tweede

IS. beteekent het een pijl, die uit den hemel komt. Zoo overwege men dus, *of

de handelwijze van Ar ja SiNDOE-RaDJa, het gevoegelijkst kan vergeleken wor-

den met die van een' pijl, of beter met die van een' dief. De dichter laat

het over aan de keus van alle grooten. Het laat zich niet met zekerheid he-

li), palen: éndrü-djalu is maar één naam (voor twee zaken). * Evenzoo is het

(1) Jav. djidêng, eig. stervBUy gestorven, dood, maar gewoonlijk van dieren gezegd. Op mcn-

schen toegepast, is 't een scheldwoord, waarmede men iemand ter dood wensclit; maar hier schijnt

het tevens een toespeling te bevatten op de omstandigheid , dat Akdjoen'h werkelijk op het punt staat

van te sterven, en dns tegelijk te beteekenen: die nu sterven gaat; en: dien wij ter dood wenschen.

Vgl. D, E in Kr. aant.

(*) Het begrip van heimelijk is opgesloten in 't Jav. iLnah\ hetwelk door 't voorafgaande rftV/ slechts

onvolkomen vertaald is; want het beteekent meer algemeen iemand, die 's nachts heimelijk in ecue

woning binnendringt, om diefstal, vrouweroof, moord of ander kwaad te plegen.
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b.v. met de namen van moed, van zon en maan, wind, loater , honing ,1/001}:,

waarvoor een overvloed van namen bestaat (1). Ten aanzien van éndra-

djalti nemen wij als 't verkieslijkste , dat Sindoe-pati met groote snelheid

20. en bedektelijk daarheen ging, * om ARDJOENa te aanschouwen.— Hij was niet

duidelijk zigtbaar, maar KRësNa bemerkte zijne beweging, en sprak tot Da-

NANDjaJa, met den vinger naar hem wijzend: //Zie, daar komt DjuJaDRaTa, aan

!

21. //schiet hem met den Pasoepat i, schielijk, eer hij het zie!" — *' DANANDjaJa,

gluurt in 't rond, met uitgestrekten hals. — //Aan welken kant, geëerbiedigd

//Vorst?" — KRësNa trekt zijn' boog (in de rigting van het doel), en zegt: //Schie-

//lijk, daar!" — ÜANANDjaJa, verheft zich op de toonen, en heeft hem reeds in

22. 't oog. Welberaden lost hij fluks den pijl Pa soep at i. * Het wapen treft en

doorgrieft hem den hals, en Arja Sindoe-rudju geeft den geest. Naréndra

IvRësNa roept met drift: //Schiet het (hoofd) met den Sarotama omhoog, en

//werp het naar de plaats van zijn' vader!" — Terstond legt ARDOJE^"a, den

Sarotama aan, en de pijl vliegt heen, om niet terug te heeren.

VU P-EN- TWINTIGSTE ZANG.

D o E R M A.

1. Het hoofd van SmDOE-RaDJa, omhoog gevoerd en voortgeslingerd door

den Sarotama, bereikt de plaats van zijn' vader, terwijl hij nog in aanhou-

dende gebeden verdiept is. Het doel zijner smeekingen was, dat zijn zoon

2. SiNDOE-RaDja mogt zegevieren in den strijd; * dat, zoo hij door den vijand

gedood v/erd , niet zijn ware ligchaam mogt getroffen worden, maar slechts het

tooverbeeld den slag des vijands ontvangen mogt; dat, wanneer hij op zijne

beurt aanviel, de uitwerking vreeselijk zijn mogt, en tien, ja honderd vijanden

3. tegelijk doen sneven. * Zoo bad hij, met de armen over de borst gekruist, en

(1) Men zal opmerken, dat deze voorbeelden ten onregte met é n d r u - dj a 1h worden gelijkgesteld,

waar zij veeleer lijnregt tegen overstaan, als synoniemen tegen homoniemen. Zie verder over deze

plaats Kr. aant. bij 16, 5—20, i.
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op één been staande (1), en trachtte zijne zinnen te verhelderen, toen met

een' doffen slag (2) vóór hem nederviel het hoofd van zijn' zoon Djaja-

DRaTa, die gesneuveld was. Met schrik vat hij het op (en roept): //Helaas,

4. //mijn zoon is gesneuveld! * Ach, hoe zijt ge dus magteloos (3) gevallen?

//zie, hoe ik juist in gebeden verdiept was, om de zege voor u af te smeeken!"

Terwijl Sapwani zijn' zoon beweent, neemt Koning IvRësNa zijn' tjakra

5. terug, * en terstond komt de zon met nieuwen glans te voorschijn. De Pan-
da wa 's juichen, en vervolgen den vijand met vernielend geweld. Verwar-

ring maakt zich van de gelederen der Korawa's meester. —• Intusschen

is de zon met verbleekte stralen tot op het gebergte gedaald. De strijders kee-

6. ren * naar hunne kwartieren terug, en de honderd Korawa's verzamelen zich.

DoERJODaNa sprak weenend tot Danjang DiiONa: //Geëerbiedigd Priester,

7. //hoedanig is thans uw voornemen? BoEai-SRawa en Sindoe-pati ,* die beide

//satria's, hebben door hun' dood ons van den regter- en linkerarm beroofd.

//Waarmede zullen wij den strijd hervatten?" Zoo sprak hij smeekend, ten

8. aanhooren van Sakoeni, SaljS,, Karnu en KRëpli, * Met eene snikkende

stem voer Praboe DoERJODaNa voort: //Wat thans aan te vangen? wat is uw
//voornemen, oom, uitstekend Priester? Van mijne broeders zijn velen gesneu-

9. //veld, TjiTRa-DARMa en TjiTRa-JOEDa zijn dood ,
* ÜEPaTJiTRa en Tjaroe-tjitrh

//zijn gevallen, Djaja-soESÉNa is omgekomen, RÉKa-DOERDjaja, de dappere

//DoERMa-DJATi, DoERMa-SAHaSa en TjiTRAKSa hebben den dood gevonden in

10. //den jongsten strijd, "^door WReKODaRa en DANAisTDjaja. Mijne smart is on-

//beschrijfelijk. Vv^at wdlt gij aanwenden , oom , om ons wraak te verschaf-

//fen?" — ÜRONa antwoordt op bitsen toon : //Ja, wie zal tegen DANANDJaJa ten

11. //strijde trekken, '^ die zoo zeer in de gunst staat bij den God Djagad-

//NaTa? AVie is in staat, BiMa's dollen aanval het hoofd te bieden? En wie

//is opgewassen tegen de kracht van Wirata's Koning? Wie ook vermag

12. //* den Vorst van Tjampala te wederstaan? Maar och, helaas, daar is er

//nog een! Wie kan het beleid van Koning ïvRësNa te keer gaan? Waar-

(1) Die vermoeijende houding behoort tot de kwellingen, waaraan de Indische boetelingen hun

ligchaam plegen te onderwerpen , en wordt soms dagen lang volgehouden , terwijl zij alleen des nachts

zich veroorloven, over eene gespannen koord te leunen. Zie v. Bohlen', I, 280 (noot), en 284.

(2) Of juister; »en plof! daar viel enz."

(3) D. i. zonder dat mijne gebeden u hebben vermogen te redden?
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//mede zullen wij die vijf uitstekende mannen in den strijd wederstaan?" (1)

13. "^Daarop sprak DoERJonaNa tot KarNct,: //Welnu, trek gij op morgen ten

//oorlog tegen die beiden , Ardjoene en WReicoDaRa , en vraag de bevelen van

14. //den heilige (2)!" * De Vorst van Awangga verklaart zich aanstonds bereid

,

om den strijd tegen PARTa en WRëKonaRa te aanvaarden, tot vreugde van

DoERJonaNa.

Des morgens verheft zich de krijgsmuzijk , en het lieir der Kor^wS's
15. stroomt in eindelooze menigte * uit de kwartieren naar buiten, door de poort

der opgeworpene legerschans, aan den vloed des oceaans gelijk. Ook de Pan-
da wa- vorsten hebben reeds hunne troepen in 't veld gebragt. De slagorden

zijn dezelfde als gister. Gelijktijdig rukken zij voorwaarts, als de opzettende

16. vloed der zee. * Met gelijktijdigen aandrang storten zij zich op elkander in

ontelbare menigte. Beurtelings aanvallend , betwisten zij elkander het leven.

Bij de worsteling der troepen wordt het gehoor verdoofd (^) door 't verward

getier van den strijd. Zij vermengen zich, en woelen dooreen , en vervullen al

17. wemelend (de vlakte). * DANANDjaja en WRCKODaRa jagen (den vijand) met

onstiümig geweld vóór zich heen , en schieten hunne pijlen af. Tn menigte vlie-

gen de schichten dooreen, de Bargawastra, door WRCKonaRa gelost. Joe-

18. DiSTiRa vervolgt (den vijand) met zijne gelederen, * steeds verder voortgesleept

door de hevigheid van den strijd-

De zon gaat onder, maar nog wijkt niemand van 't slagveld. De strijd

wordt hoe langer zoo heftiger, 't Is als een zwaar onweer, dat in 't gebergte

opkomt. In de hette van 't gevecht vermengt men zich, en loopt ginds en

19. herwaarts. ^Verward en verbijsterd, loopt men als dronken dooreen , en waar-

schuwt elkander: (§) //Ik ben uw eigen strijdmakker: val mij niet aan!" Som-

migen noemen hunne namen: //Ik ben van Tjampala," — //van Wirata," —
20. //ik van Dwarawati," — * //van Astina!" Zoo vermengt men zich (f) in

den aanval, en onderrigt zich over en weder: //Ik ben een overwalsche, die

i-voor Astina strijd;"— //ik ben van Mandraka," — //ik van AwanggS-

(1) Dkon^u schijnt in zijne eigenliefde als veldheer gekrenkt te zijn door Soejodhssi's klagt ovet

den ondervonden' tegenspoed, waardoor de schoone beloften van den eerste (zie boven, XVIII, 13,

vlgg.) mo deerlijk werden gelogenstraft. Vgl. evenwel Ki\ aant. bij 6,2—10,».

(2) D. i. Dkoxh, die blijkens het vervolg het opperbevel behouden blijft.

[*') De beteekenis van 't woord £^^'^[>J^
is mij hier niet duidelijk.

(§) In de .Tav. woorden van vs. 1 heerscht eene alliteratie (poerwa-kanti), die wel opzettelijk zijn zal.

(t) O vertaalt; «de N gas tin er s raken insgelijks door elkander vermengd.".
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vpati!" — Velen roepen de namen van hun eigen rijksgebied uit.

21. *Nu doen al de dappere mantri's en satria's, de boepati's en vor-

sten , die op wagens en olifanten (gezeten) zijn , spoedig hunne fakkels aan-

brengen. De toortsen schitteren overal in 't rond als een regen van vuur,

22. * en verhoogen den rooden gloed van 't slagveld. Paarden en olifanten en

wagenrijders Avemelen dooreen, en loopen verkeerd, en naar hunne standplaats

terug. Het volk wordt als in eene zeef over en weer gestort, en keert ge-

zamenlijk terug (1), met smart en rouw in 't harte.

ZES -EN- TWINTIGSTE ZANG.

ASMARA-DANA.

1. Met nieuwe levendigheid wordt de strijd hervat. De vorsten staan pal; de

verbondene koningen wemelen dooreen (2), ieder op zijn' post , bereid om
den aanval af te wachten. De lucht weergalmt van 't krijgsgeschrei. Wnë-

2. KODaRa dringt met dolle woede naar 't midden. *Hij kiest de dip at i's uit,

die op oKfanten en wagens (gezeten) zijn, en sluit hun den weg af. Bij me-

nigte door de knods getroffen , bedekken zij den grond met hunne lijken. Ook

Arja ÜANANDjaJa lost zijne goddelijke pijlen.

3. * Een vermogend onderbevelhebber van KARisra rukt aan, op een' wagen

rijdend. ÜROEwanjaja is zijn naam, vol kracht en heldhaftig zijn strijd.

Spelend werpt hij de knods omhoog. Vele dapperen worden weggerukt en

4. ontvangen den dood van DROEwaojaja. * Maar weldra treedt hem WRëKODaRii

verdelgend tegen , en DROEwanjaja is geveld. — Satyaki volgt , en dringt

met geweld naar 't midden. Hij vecht met onstuimige woede. Vele hoofden

5. sneven * door de hand van den heldhaftigen Satyaki. Op vele plaatsen wij-

ken de vorsten voor den aanval van Raden RoTa WResNi-AviRa (3). Onder

luid rumoer wordt de grond met lijken bedekt; in verwarring loopt alles

dooreen, door 't hevig woeden van Satyaki.

( 1 ) Namelijk , ieder naar zijne standplaats op het slagveld , even als in den voorgaanden zin ?

(•2) Dat dooreemoemelen past slecht bij het pal staan en het op zijn post blijven^ tenzij men

het een en 't ander in Avat ruimen zin neme, zoo als de tekst ook wel toelaat. Het eerste ziet waar-

scliijulijk op de algemeene beweging van eene groote menigte raenschen: het laatste zal beteekenen,

dat de schok van den aanval zonder wijken werd doorgestaan.

(3) Een bijnaam van Satyaki,
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6. ^^ Scliielijk trekt PRATiPÉja , met gespannen boog , den razenden Satyaki tegen.

De pijl vliegt heen, en treft SiNi-soETa (1) in de borst. Hij wordt niet

gekwetst, maar omlioog gevoerd en weggeslingerd. Door den pijl voortgeclre-

7. ven, *' blijft liij , vallende, op een' afstand liggen. — Terstond spoedt Raden
SaNGa-saNGa , Satyaki's zoon, ten strijde, PRATiPÉJa te gemoet. Lustig rep-

pen zij pijl en boog, schieten beurtelings hunne pijlen stomp, en bestormen

8. elkaar met ingespannen krachten. * SaNGa-saNGa, moedig en met groote ver-

mogens begaafd, Pratipéju de krijgsheld, vieren den teugel aan hunne strijd-

zucht. Een' geruimen tijd gaan zij voort met elkaar te beschieten , met gelijken

moed bezield. Van weerskanten verheft zich een daverend gejuich (2). 't Is

een vermaak voor allen, die 't aanschouwen. * Gelijk is de moed van SuXGu-

suNGa en Pratipéju, gelijk hunne onkwetsbaarheid. Ten laatste komt AVro-

KODdRa ter hulp van SaNGa-saNGa, en schiet een' pijl op PRATiPÉj'd. Hij staat

stil, in de borst getroffen, * en kermend van pijn. Ziende , dat het WReKODaRa

is, lost hij schielijk een' pijl op hem, en treft hem boven in den linkerarm. Ver-

schrikt legt WRëKODaRa den Bargawastra neder, en nadert met de knods

in de hand. * Zonder dralen geeft hij een' slag met de knods , en de groote

Vorst PRATiPÉJa ligt in gruis met zijn' wagen vermengd. Zoo sneefde Pra-

TiPÉJa door een' slag van WReKOüaRa's knods.— Maar onverhoeds komen zijne

zonen ter wraak over huns vaders dood, * en werpen zich gezamenlijk op

AVRëKODaRa. Hevig is de woede van PRATiPÉja's zonen; lang duurt de strijd

met onverilaauwde drift , maar beide zonen vallen onder de slagen der knods.

Een onderbevelhebber van IvAKNa komt te hulp , de dappere DKeTa-EaTa

;

* maar hij sterft door de slagen van WEëivODaRa, verbrijzeld met zijn voertuig.

Vol drift en in dreigende houding staat WRëKODaRa gereed, en beukt met

de knods op al, wie hem nadert. Een aantal helden sneven door de woede

van WRëKODaRa.— *Nu treden Sakoeni's jongere broeders voorwaarts, Ga-

DjAKSa en SARaBa-SiiTa, beiden even heldhaftig. Met tienduizend strijders stor-

men zij gezamenlijk op WRëKODaRa aan. ^ Hij , niet beangstigd door hun'

aanval en hunne schoten, spant schielijk zijn' boog. De Bargawastra

vliegt heen , en brengt den dood aan tallooze krijgsknechten. Wankelend en

van de plaats gedrongen,, moet alles voor zijn' aanval wijhen.

9

10

11.

12

13.

14.

15

(1) Den zoon van SiMi, d. i Satyaki.

(2) Van de toeschouwers? of strijdkreten van de kampvechters ? Zie Kr aant bij vs. s.
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ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZANG.

D o E R M A.

1. Steeds feller Avoedt WpvëKODaiia, als dronken van strijdlust, en alles stort

neder, waar hij zijne wapens op rigt. Tegelijk snellen Gadjaksu en SAr.aBa-

2 saTii tot tegenweer aan, en lossen liunne pijlen, en vallen gezamenlijk * WRë-

KODaRa op het lijf. Hij schiet terug, en GADJAKSa sneuvelt. Zijn oudere

broeder SARasa-saTa wil hem wreken, maar wordt (op zijne beurt) getroffen,

en sterft gezamenlijk met zijn' broeder.

3. * De val van Sakoeni's jongere broeders vervult de Kor awS, 's met schrik

en verslagenheid. Koning DoERJonaNa smeekt KarnI vleijend, om WReKO-
DaRa tegen te trekken , en een einde te maken aan zijn' verwoeden aanval met

4. PARTa en Satyaki. ^Karns, rijst op in zijne volle kracht, en roept op trot-

sclien toon: //Wees niet bezorgd, o Vorst, omtrent den dood van dien SÉNa (1)

//en DANANDjaja ! Gewis zullen zij sterven. Wacht maar : ik heb niemands

5. //bijstand noodig !" —
•

* Nadat de Vorst van A w angga de overmoedige belofte

geuit heeft, om BiMa en PartS, te verslaan , voert KRëPa, hem ten antwoord te ge-

moet: //O SoERja's zoon, wanneer gij spreekt, zou men meenen, geen" regtschapen(2)

6. //man tehooren; ^uwetaal verdient niet , door de helden te worden aangehoord.

//Ik voor mij wenschte 't wel te zien (wat gij belooft). Die WReKODaRa en Danax-

//Djaja zijn toch de regten niet, om voor iemand, als gij zijt, onder te doen.

7. //Zoodra eene vloo * horens draagt, zal uwe verklaring verwezenlijkt worden (3);

//of ook , wanneer eene slak zal kunnen spreken, welligt zal dan uwe grootspraak

//uitvoering erlangen. Het is geen Avaar s atria., die zoo schaamteloos durft

8. //liegen." — * Als Vorst KarnS, dat hoorde, ontstak hij in toorn, en hief

haastig den tjandrasu op, om dien op KRëPa, af te schieten. Maar Aswa-

(1) Een bijnaam van WKëKODaRa.

(2) Jav. bëtjik, eig. goed, maar in de heidentaai gebezigd ongeveer in de beteekenis, die ook

wel aan ons vroom gelieclit wordt, namelijk dapper, edel, fatsoenlijk, het tegendeel van ^<?»ieen, Zaa^',

(Jav. ala, eig slecht), hetzij van geboorte, van rang of van gedrag. Vgl. XXXIX, 1—2, en do

noot ald.

(3) Of, zoo als wij zouden zoggen: neer draagt eene vloo horens, eer... enz." Vgl. Kr. aa?iL

J
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TaM^, ziende zijn' oom Kiiëpa op het punt^ om door den tjan dr ^s^ te worden

9. getroffen, spant driftig zijn' boog (en roept): * //Heidaar, SoERja-poETR^ , met

//mij hebt ge te doen !" Haastig komt Koeroe-pati tusschen beiden. Hij

houdt AswaTaMa terug, en (*) roept smeekend: //Niet aldus!" — Tevens

spoort hij KARNa aan, om terstond ten strijde te trekken.

10. * Ratelend rigt zich KARNa's wagen naar 't midden. Hij lost zijne pijlen

in onnoemelijk aantal, en dePandawa's vlieden in verwarring voor zijn ge-

schut uiteen. Karno, spreidt al zijne krachten ten toon. Schrik bevangt den

vijand, die in menigte getroffen wordt.

11. *Praboe JoEDisTiRa wordt beangstigd, en spreekt met aandrang: //Hoe nu,

//DANANDjaja, zoudt gij den aanval van den Zonnezoon niet te keer gaan ? Zie,

12. //uw volk begeeft u; velen worden door SoEEa-poETRa getroffen. ''^Zonder

//omzien vlieden de dappersten, vervaard en ontsteld door zijn' aanblik. Zon-

//der dralen dus den strijd aanvaard, en hem ter neder geschoten ! Of zou het

//thans niet strooken met het verlangen van onzen ouderen broeder den

13. //Koning?"—* Schielijk wendt ARDjOENa zich tot Koning KRësNa, zeo-o-ende,

//Geëerbiedigd Vorst, hoedanig is uw verlangen? wie wordt door u aano-ewe-

z/zen, om den aanval van den Zonnezoon te keer te gaan?" — Op zachten

14. toon antwoordt Dwara wati's Vorst: * //Voor u is het thans de tijd niet,

l/om SoERja-POETRa het hoofd te bieden. GATOTKaTja is het best berekend,

//om hem tegen te gaan: ook in het duister weet hij te strijden (1)."

15. Onverwijld wordt BiMa's zoon door ARDJOENa ontboden. — "^ //Jono-ehno-,"

zegt hij , //gij zijt geroepen , om den zoon van SoERja in den strijd te keer te

//gaan!" — Terstond volgt GATOTKuTJa zijn' oom; en vóór KRësNa genaderd

,

16. spreekt hij na eerbiedige groete: *//0 Heer, die door velen wordt aangebeden,

//wel gezegend is het lot van den uitverkoren' dienaar, die door u, den God

-

«'delijke, geroepen wordt (tot volvoering van uw' wil)!" — ArdjoenS vat het

woord op, en spreekt op zachten toon: //Het is aan u, de gevaren te ken-

17. A'nen (2), in vermogens (met uw' vijand) te wedijveren, * al zijne pogingen

//door beleid te verijdelen, strevende naar (den naam van) een' uitstekend

(*) Het woord iun,i^itri^ versta ik hier niet.

(1) Eene der wondergaven , die aan GATOTKiÏTJa worden toegeschreven: zie Gwc/i. d. PP. § 24, noot.

(2) Beter, volgens den grondtekst: "gij zijt bekend met de gevaren; gij weet daarin te handelen;

))Z!J zijn u niet vreemd.'' Zie ^r. aa?it. bij 16, e.
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^krijgsman, beiden in liet duister en in 't licht. Vier vrijen teuo-el aan de
//listen van den Zonnezoon (1), aan de inspanning zijner wondermao-t !"

18. Koning KRësNa voegt op minzamen toon er bij: *//Ja, jongman , bied gij uw'

//oom het hoofd: ik draag het uop." — GATOTKaTja bewijst hem hulde, en

antwoordt: //Heer, het zal geschieden, zoo als gij beveelt. Met uw' vorstelij-

//ken zegen is uw dienaar bereid in den dood te gaan, zonder een oo»-lid te

19. //verroeren. * Niet alleen, om tegen dezen te worden afgezonden, maar al

//ware 't een magtiger dan Vorst IvARNa, mijne eerbiedige onderwerpino- is u

//verzekerd. Uwe goedkeuring zi] mij een behoedmiddel tegen den dood ("-^)

,

20. //* en verleene mij bijstand tot verdelging van den vijand. En moo-t ik in

//den strijd bezwijken, schenk mij dan, o Heer, eene plaats in de zalige ver-

//blijven van Endru's hemel! Ik stel mij niet voor^ het leven te behouden;

//want groot is de wondermagt van mijn' oom van Awangga!"
21. ^Eene huivering beving het gemoed van Sri Boepati IvRësNa. In den grond

van zijn hart berouwde hem het onberaden bevel, en hij werd door innerlijke ont-

ferming bewogen. Als Arja PALGOENa ontwaarde, hoe Sri KRësNa door be-

22. rouw en droefheid was aangedaan ,
"^ voelde hij mede zijn hart verpletterd, bij

de gedachte , dat zijn zoon (2) nog maar een knaap was. Beide KRësNa en

ÜANANDjaja waren heimelijk bezorgd.

Haastig neemt GATOTKaTja met eene eerbiedige buiging afscheid, en spoedt

23. naar buiten, naar 't strijdveld, om den aanval te keer te gaan. * Het volk

van Awangga's Vorst houdt stand, ziende dat het Buia's zoon is, die hun

tegentrekt. Hij stelt zich met de zijnen strijdvaardig onder een ijzingwekkend

geschreeuw als van brullende leeuwen ; de kreten worden gevolgd door de weg-

24. vliegende pijlen (3) , * terwijl ook uit zijne handen een onafgebroken stroom

(1) D. i. ))laat hem vrij al zijne listen uitputten, geef hem. volkomene satisfactie!" Vgl. de noot bij

XIX, 3.

(*} lUKqcm^is hier, even als in O, opgevat als 't subject van (to')^/in2(M.iA(i5(B?(!srj.^«^(W(b?)\\ Misschien

kan men ook een ander subject, b. y.uw bevel, onderverstaan , en aldus vertalen: »dat (bevel) zij mij een

«behoedmiddel («ê ibi nsnjj^ en zegen {'^'^'^Mj tot ontkoming aan den dood!" — Vgl. evenwel 18, s,

waar tJivfasi^ juist zoo voorkomt als 't in onze vertaling is opgevat.

(2) Eig broederszoon, neef.

(3) Nam. uit zijn' mond? zoo is 't althans in den grondtekst bedoeld: zie Kr. aa nt. — Men

houde bij de beschrijving van dit gevecht in 't oog, dat Gatotkhtju, door zijne moeder Arimbi ,

een boetti (reus) is, met allerlei fabelachtige vermogens begaafd, en door een heir van reuzen ver-

gezeld.

10
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van schicliten te voorschijn komt, en den vijand overstelpt. Een aantal Ko-
rawa's worden getroffen. Karnu blijft staan, ziende velen der zijnen geveld

25. door den zoon van BiMti. * De telg der Zon ziet zich belemmerd in zijne

woede, en verlaten door zijne vervaarde benden.

De zoon van DjaTusoERa, de Ditya LëMBOESaNa, voonnaals (1) hierheen

26. getogen met zijne horden van moedige en vermogende reuzen, * mengt zich

in den strijd, en rukt aan met zijn volk. Vervaarlijk is de aanblik van Lëji-

BOESaNa. Zijne slagtanden bliksemen , zijne driedubbel gepunte speer schijnt

weêrlicht af te schieten. Hij valt aan, en biedt het hoofd aan den zoon van SÉNa.

27. Er ontstaat een hevige kampstrijd. '^ Een' tijd lang vechten zij met de

knods, maar ten laatste breken de knodsen. Nu werpen zij zich worstelend

op elkaar, met gelijke dapperheid, en slaan elkander onverschrokken met de

hielen, en vieren hunne strijdzucht bot. LëMBOESaNa delft het onderspit:

28. zijn hoofd wordt omgedraaid, * afgerukt en weggeworpen naar den vijand. —
De reus LëMBaNa nadert ten strijde met zijne benden. Onversaagd worden

29. zij afgewacht, en van weerskanten wordt de strijd door reuzen gevoerd. * Alles

dreunt, alsof de bergen daverend instortten , terwijl regenvlagen , stormwinden

en donderslagen dooreendruischen (2). Het gansche strijdveld weergalmt

van 't gebrul der ditya's en raksasil's. GATOTKaTJa wordt driftig: eens-

30. klaps grijpt hij * LëMBaNa, draait hem den hals af, en werpt (het hoofd) op

een' afstand. — Nu naderen gezamenlijk de reuzen KALaNasoERa en KaLa

SRëNGGi , hoog en breed van gestalte, vervaarlijk en schoon. Vol drift vallen

31. zij aan, om te strijden op leven en dood. * Door twee tegelijk overvallen,

verliest BiMa's zoon zijne bedaardheid niet. Hij grijpt KaLa SReNGGi, en

verworgt hem. — De Pandawa's juichen; prachtig schitteren in "t rond hunne

32. fakkels; bij de Korllwa's zijn alle toortsen uitgedoofd (3). * Ook KALaNa-

soERa wordt aangegrepen, en zijn hals met een' forschen ruk afgedraaid. Een

aantal reuzen van LëMBOESaNas troepen vinden den dood.

De Korawa's werden ontmoedigd en door vrees bevangen bij den dood

(1) Dit voormaals klinkt hier wat vreemd. Misschien behoort het eigenlijk bij DjaTusOERs"

,

die A^oorheen door BiMa. gedood was ; maar dan is het in den tekst geheel verkeerd geplaatst.— Vgl.

Gescli, d. PP. § 4G.

(2) Of dit laatste geacht moet worden werkelijk te geschieden, of wel tot de vergelijking te be-

hooren, is in den tekst even dubbelzinnig als in de vertaling.

(.3) Over deze misplaatste woorden zie A>. uant.
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33. der vier moedige reuzen, *met al hun volk tot den laatste toe door Gatot-
KaTJa verslagen. — Maar schielijk nadert de Vorst van A wan go- a, aanstor-

mend met zijne troepen, en dringt moedig op den vijand in, om hem ten

onder te brengen. De wagen van den Zonnezoon ratelt acJiieraan.

ACHT-EN-TWINTGISTE ZANG.

P A N K o E E.

1. De aanval van SoERja-poETna wordt afgewacht door BiMas zoon, die, op

zijn grooten en hechten wagen (staande) , met zijn heir onwrikbaar stand houdt.

De benden van IvAR^^a , de Korawa's worden gestuit in hun' strijd door den

2. verwoeden weerstand der Pandav/a's. * Stormend nadert ÜANANDjaja ter

hulpe, en schiet zijne pijlen, die met geraas in digte zwermen nederstorten.

Ratelend als donderslagen ontsnappen zij met luid gekletter den trillenden

3. boog (1), en hoopen zich bij duizenden en honderdduizenden op, "^Dave-

rend stort alles in, en stuift met luid gedruisch uiteen (2). De Panda-
wa's zetten den vijand na, en overstelpen hem met wederkeerige woede, en

verspreiden angst en verwarring onder de benden der Korawa's.

Vertoornd nadert KARNa, en spant zijn' boog. Op GATOTKaxja is zijn

4. schot gerigt. Wagen en voerman beiden worden getroffen. *Met verbit-

teringen gramschap ziet GATOTKaTJa, hoe 't schot van den Zonnezoon zijn'

wagen verbrijzeld en in splinters over de aarde gestrooid heeft. Zonder dra-

5. len stijgt hij omhoog, en betreedt het luchtruim. Vreeselijk buldert * de

uitdagende stem van BiMas zoon als een donder uit de ijdele wolken. Eens-

klaps daalt een nevel, vergezeld van bliksemstralen, die slingerend neerschie-

ten uit het luchtruim. Hevig woedt het onweer, bliksem en weêrliclit flik-

keren dooreen. De dreigende taal schijnt (de lucht) te verscheuren.

(1) De Jav. tekst heeft hier een aantal woorden, die verschillende soorten van geluid uitdruk-

ken, en die ik niet een voor een naauwkeurig in de vertaling weet over te brengen. Over het woord

n^njitiiim^titmn zie achter, in de woordenlijst.

(2) Deze woorden, die eigenlijk op een' instortenden berg of iets dergelijks toepasselijk zijn, schij-

nen hier bij vergelijking op den verslagen' vijand betrekking te hebben.
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6. * Met wrevel in 't hart staat Vorst Karnb verlegen en ontmoedigd, daar

hij zijn' vijand niet zien kan. In 't blinde schiet hij zijne pijlen. Ten uiterste

gejaagd en onrustig, doet hij zijne schichten in 't rond als voetangels neder-

7. vallen, (schiet) regts en links, naar beneden en naar omhoog, *houdt ze on-

der de oksels geklemd , den een' met de veder naar voren , den ander naar

achter. Verbijsterd staat hij in 't rond te staren, en wendt het hoofd vol

angst naar alle zijden heen.

GATOTKaTja roept hem uitdagend toe, met eene stem als 't gebulder des

8. donders, om op zijne hoede te zijn in den strijd. * Woest en overmoedig

luidt zijne taal. 't Is of aarde en hemel zallen instorten. Door de drie we-

relden dringt zij al donderend heen , en vervult het gansche luchtruim , en

gonst in de ooren met verdoovend geraas, 't Is als de stem van Bat ara

9. IvaLa, wanneer hij in toorn het aardrijk verslinden wil, * terwijl hij zich uitbreidt

in bovennatuurlijke gestalte.

SoERja-POETua roept hem toe : //Kom , laat ons op den grond vechten , dat

//wij elkander kunnen zien!" Tevens spant hij den boog, en allerlei werp-

10. tuigen stijgen bij zwermen ten hemel, maar zij vermogen niets. * Snorrend

streven zij omhoog, maar niet één treft het doel. Bij rijen en lagen opeen-

volgend, komen zij van alle kanten in menigte opzetten (1), maar zonder

vracht. De Bram ast ra wordt afgeschoten, en verheft zich ten hemel, zoo-

11. dat de omtrek als door fakkels wordt verlicht. '^ Tot viermaal toe spant hij (2)

zijne wondermagt in. Awangga's Vorst lost pijl op pijl, maar van al de

afgescbotene wapenen dringt niet één (in 's vijands ligchaam) door.

GATOTKaTja, door drift vervoerd, strijkt in dreigende houding neder, om
12. zijn' tegenpartij der het hoofd af te houwen. "^ Met verlegenheid ziet de Vorst

van Awangga, dat al zijne pijlen op zijn. Beangstigd en gejaagd grijpt hij

schielijk zijn' kanta. Hij legt aan, fel vlammend vliegt de kanta heen,

13. dringt in de borst van GATOTKaTja, * en doorboort hem geheel. Hij ont-

stelt, de edele GATOTKaTja, maar voelt geene vrees voor den naderenden dood

;

slechts wenscht hij in den dood zijn' vijand meê te slepen. Hij tracht zich

op den wagen van den Zonnezoon te storten; maar deze is op zijne hoede,

14. en springt ijlings uit den wagen neder. GATOTKaTja valt * op KARNa's wa-

(1) Of, volgens O: » stapelen zich (nedervallend) op den grond"?

(2) Wie? dit is in onzen tekst niet duidelijk, In de andere omwerking is het Karxu , in den grond-

tekst Gatotkutj^; zie A>. aa7it.
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gen neer, dien hij verplettert en vermorselt, stervend tegelijk met den voer-

man. In stof vliegt de wagen uiteen.

Op het zien van GATOTKaTJas val verheffen de Korawa's een daverend

gejuich. — Na den dood van BiMas zoon treht Vorst Karnü zich terug (1).

NEGEN-EN -TWINTIGSTE ZANG.

D o E R M A.

1. Roerloos en zwijgend staan al de helden der Pandawa's, ziende dat Ga-

TOTKaTja gesneuveld is, de borst door KARNas kanta doorboord. Een ieder

zucht en Aveent, maar weldra maakt men zich ten strijde op, bereid om
mede te sterven.

2. * Koning JoEDiSTiRa kermt en zucht, als ware hem door een' pijl het hart

uitgerukt, en uit het ligchaam gevallen. Het Avas nu gebleken, hoe wel hij

3. (GATOTKaTja) in staat was zijn' oom bescherming te verleenen. * Terstond heeft

de gemoedsstemming van den wijsgeer Vorst JoEDiSïiRa begeven. Haastig bestijgt

bijzijn' wagen, als zou hij op één'' dag al de Korawa's door vuur verteren.

4. Danandjaja blaakt van toorn, ^ en legt den Pasoepati aan, om mede

te sterven (2). Maar schielijk houdt Koning IvRësNa hem tegen, zeggende op

zachten toon: //Hoe vermeet gij u, zoo eigendunkelijk een wapen te gebrui-

5. //ken, waarvoor het thans de tijd niet is?" — * Zwijgend buigt zich de edele

ÜANANDjaja, en verzoekt verlof, om spoedig ten strijde te trekken (3). De

Pasoepati wordt zonder dralen (*) in de scheede gestoken, en met den

(1) De laatste woorden komen alleen in deze omwerking voor, en dienen blijkbaar sleclits tot aan-

kondiging van de volgende dichtmaat.

(2) Nam. om zich dood te vechten, of eenvoudig i om zijn leven in den strijd te wagen; want

in zeer strengen zin zal het wel niet te verstaan zijn.

(o) Of: Dver/.oekt, dat men spoedig ten strijde trekke"? Vgl. Kr. aant.

(*) »mnj, is mij hier niet duidelijk: misschien z. v. a. MMnnjts terstond! O vertaalt even als ik.

De heer "Wixtek wil lezen: a.i!m.i^a°unrL7°ipjnjii:nfnihn/j\ nrfdjnanCn^i^M ^"^••' "toen of nadat de

"Pspt. in de scheede gestoken was, enz." wat mij al te gedrongen schijnt. Vgl. D, E, in Ar. aant.
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Bram ast ra gewapend (1), springt hij voorwaarts met de vaart des bliksems.

G. *Arja DnësTa-DYOEMNa komt met zijne benden in groote menigte aanstor-

men. Als instortende berggevaarten (snellen) Tjam pala's helden met ver-

ward geraas (ten strijde).

WEeKODaRa, springt daarheen, als betrad hij den grond niet, op een' elle-

7. boogsafstand van de aarde verwijderd. * Al grommend , de tranen afwisschend,

en met de armen in 't rond slaande, zwaait hij de knods om zich heen, als

om honderdduizend bergen tot gruis te slaan. Ijzingwekkend is zijne hou-

ding. De vijand wordt verdelgd.

8. j\Iet vereenigde krachten rukken de bevelhebbers aan. * De Vorsten van Wi-
ra,ta en Tjampala naderen stormend met hunne benden. De aarde schijnt

te daveren onder den verwoeden aanval der Pan duw a's. Gelijk bergen, die

tuimelend instorten, zoo werpt zich het Panda wa-heir gezamenlijk op den

9. vijand. * Vele dappere Korawa's Avorden verdelgd door WReKODaRa's too-

melooze woede. Naar alle kanten stuiven de berijders van wagens en oli-

fanten uiteen; de vermorselde olifanten liggen vermengd met de edelen en

10. vorsten. * De hette van den strijd voert aller moed ten top. Vol drift vie-

ren zij hun' vermogens den teugel. De Panda

w

a's schijnen in hunne

verbittering de wereld te willen verdelgen, en aarde en hemel aan flarden te

scheuren: zoodanig is het voorkomen van hen, die zich ten dood gewijd

hebben!

11. * DRësTa-KÉïOE, de Patih van Tjampala, dringt naar 't midden met

schrikwekkende w^oede, en brengt den dood aan vele krijgsknechten der Ko-

rawa's. JoEJOETSOEH komt zich bij de Panda wa 's voegen , en snelt aan-

stonds ten strijde (2).

12. * Schielijk geeft Danjang ÜRONa bevelen aan de hoofden, om de troepen

(1) Men zou hieruit kunnen afleiden, dat de Bramastru een minder magtig wapen was dan de

Pasoepati, wat evenwel met de gewone voorstelling en met het vervolg des verhaals strijdt. Vgl.

XLIV, 16, waar Akdjoexu omgekeerd den Pasoepati bezigt, nadat hij, in XLIII, 19, vlgg., door de

goden wegens 't gebruik van den Bram as tra bestraft en tot gewone wapenen verwezen is. Wat in de

tegeuAvoordige plaats van beide wapenen voorkomt , is dan ook slechts een verzinsel der omwerkers.

Zie Kr. aant. bij 3,s—5.

(2) Volgens eene andere opvatting zou men aldus moeten vertalen:» ... en velen worden gedood. Een

» krijgsknecht der Kornwu's, Joejoetsoeh, komt zich bij de Panduwu's voegen, enz." Zie Kr.

aant.— O vertaalt in denzelfden geest als ik.
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naar beliooren te rangschikken , begeerig om zijne vermogens ten toon te sprei-

den. Alles woelt dooreen op het slagveld, en heftig is de tegenstand; maar
13. na langen strijd worden beide partijen door vaak overvallen. * Zij vechten bij

nacht: den ganschen nacht door houdt liet levendig krijgsgewoel aan. Gelijk

is aan weerszijden de vermoeidheid en de vaak. Overal tast men als in 't

blinde rond, als ware 't een gevecht van beelden (1). De Pandawa's en

KoraM^rrs beiden zijn van de vaak bevangen, * en dwalen onzeker rond;

sommigen vallen in slaap, en droomen overluid, en dagen elkaar al ijlend ten

strijde. Velen, die te slapen liggen, rijzen weder op bij 't verschijnen der

maan , en grijpen naar het krijgstuig. * Met algemeen gekletter worden de

wapenen weder opgevat; lustig vermengt men zich in den strijd, en valt op

elkander aan , beurtelings slaande en afwerende , en houwt op elkander in , of

omklemt zich met kracht, en vat elkander in 't haar.

14

15.

D E E ï I G S T E ZANG.

S R I - N A T A.

1. Wij verlaten hen in 't krijgsgewoel, en spreken van Dèwi Ariïmbi (2), die

met bittere tranen den dood van haar' zoon be\veent. Zij wenscht hem in den dood

te volgen, haar' zoon, die strijdend in de Brata-joeda gesneuveld is. Artm-

Bi's besluit staat vast : zij aarzelt geen' oogenblik om met den doode op den brand-

'l. stapel te stijgen * Smartelijk om aan te zien was Arimbi's rouwmisbaar. Elk

voelde zich medegesleept (in hare droefheid) over GATOTKawa, die gestorven

(1) Jav, aprang-ing toelis, O: neen pennestrijd ," waarbij In P tot toelicliting gevoegd is; "eig.

iieen stnjcl in "'t schrijven, Avauneer enkel met woorden gevochten wordt, die niemaud ligchamelijke

"Wouden toebrengen. P^r wordt hieronder verstaan een mdtelooze ijdele strijd."— Het komt mij

waarschijnlijker voor, dat toelis hier te verstaan is in de beteekenis van èeeWe«,^o/3^;(?«, H!oriO««e«ew,,

zoo als in 't Avajang-spel , bij de voorstelling van een gevecht, waarbij natuurlijk slechts in 't wilde

geslagen wordt.

(2) De moeder van Gatotkotjü: zie Gesch. d. PF. § 24.
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was, alvorens gehuwd te zijn (1), en daardoor zijne moeder tot slagtoffer

maakte. Velen zijn gestorven als vrijwillige offers, maar allen, om hare echtge-

3. nooten te volgen; slechts Arimbi zou zich opofferen voor haar' zoon.— * //Ach,

//helaas, mijn kind," (zoo klaagt zij) //wacht nog uwe moeder af , dat zij eerst

//afscheid neme van uwe moei, de edele (2) Dèwi Dropadi!"

Dèwi Arimbi verschijnt vóór de Prinses van Tjampalli en vóór Dèwi
KoENTi. Met afgebrokene woorden spreekt ARiMBa's dochter (3) : // Geëer-

4. //biedigde gemalin van Pandoe, *ik kom oorlof vragen, om ten dood

//te gaan, met uw' kleinzoon, die gesneuveld is in den strijd!" — Dèwi
KoENTi omhelst hare schoondochter. Arimbi vervolgt: //Waarheen ook uwe (4)

//ziel moge verhuizen, dat ik niet gescheiden worde van 't geslacht der Pan-

5. //dawa's!"— * Daarop buigt zij zich vóór de Prinses van Tjampala.

—

//Geëerde, verhevene Dèwi, zie mij aan, en schenk mij, Prinses! uw' zegen,

//om GATOTKaTJa in den dood te volgen. Maar 't zij mij vergund, waarheen

//ook uwe ziel moge verhuizen , bij voortduring aan uwe voeten mijne ne-

0. //derige hulde te brengen! * Moge ik de vergiffenis der verhevene God-

//heid verwerven (5), daar toch GATOTKaTja gevallen is in den strijd voor de

//zaak der Pan dawa's. Ja, ik zelve. Mevrouw! ik sterf buiten gemeenschap

//met de reuzen, en, mijn' zoon volgende, word ik met hem deelachtig aan

7. //de hoogste verdiensten des menschen (6)." — * Rëtna Dropadi weent: zij

kan de toespraak niet aanhooren van haar, die zich ten dood gewijd heeft.

Zij omhelst haar, en zegt: //Ach, mijne bedroefde zuster, gewis, gij staat

//(met ons) gelijk. Mijn hart is verbrijzeld^ zuster! Hoedanig is 't verlan-

8. //gen der Vorsten? * Heeft BASOEDÉwa's zoon (7) reeds toegestaan, dat gij

//uw kind zoudt volgen in den dood?"— Dèwi Arimbi antwoordt: //Ja,

I

(1) In 't Kw. ontbreekt dit vs. (zie Er. aant. bij 1-3), en volgens de Lk. was GATOTKaTJa wel

gehuAvd: zie Gesch. d. PP, § 24, noot.

(2) Jav. koesoemsi, eig. bloem: gewoon dichterlijk voorvoegsel vóór de namen van vrouwen,

(o) Zoo heeft de tekst, maar 't moet zijn Akimbh's zuster: zie Kr. aant.

(4) Of mijne? In 't Jav. is geen van beiden uitgedrukt, en men kan 't ook onbepaald opvatten,

als of er stond: )>wat er ook van onze zielen hier namaals moge worden." O vertaalt als ik; vgl.

pd. 5, waar 't Jav. bepaaldelijk den tweeden persoon heeft.

(5) Namelijk wegens haar voormalig leven onder de reuzen, de vijanden van goden en menschen.

(6) Jav. manoesH, d. i. de mensch, in onderscheiding van andere wezens, en hier wel bepaal-

delijk van de reuzen.

(7) Keèsnu.
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r/'t is met hunne voorkennis, dat ik den uitnemendsten dood zal ster-

//ven!"— Smartelijk aangedaan, hervat de Prinses van Tjampala: //Nu

//dan, zuster, ontvang ook mijne goedkeuring! Moogt gij den bijstand der

//verhevene Godheid verwerven!"

9. ^Met eene eerbiedige buiging neemt Dèwi Arïmbi afscheid , en spoedt zich

naar 't oorlogsveld. Zij bereikt de plaats, waar de gesneuvelde ligt; zij be-

stijgt deii brandstapel, en is weldra door 't vuur verteerd. Zij, die haar ver-

zelden, keeren terug.

Zwijgen wij van haar, die met haar' zoon in den dood ging. Bij 't aan-

breken van den dag rukken de Pan da wa-vorsten gezamenlijk uit, en scha-

10. ren hunne troepen. * De bekkens vermengen hunne druischende toonen; de

helden, de edelen en bevelhebbers, ieder bezet zijn' post; de gelederen zijn

gerangschikt; de mantri's in orde geschaard, zonder afwijking elk naar zijn'

rang. Reeds is de slagorde geregeld: zij is onveranderd dezelfde gebleven.

11. Als rookwolken komen de Korawa-benden te voorschijn, * onder 't ge-

druisch van gongs enbèri'sen wapenkreten. Reeds staan de gelederen

strijdvaardig; in 't noorden en zuiden is alles geregeld.

Bij de Pandawa's geeft DRësTa-DYOEMNa spoedig zijne bevelen. Weldra

geeft hij het teeken tot den aanval, en voorwaarts rukt het heir der Pan-

dawa's, onder de leiding van den veldheer, den Prins van Tjampala, niet

tüijkend in den strijd.

EEN-EN -DERTIGSTE ZANG.

D o E R M A.

Voorwaarts rukken de dappere Pandawa benden, stormend ten strijde, in

digte drommen, met daverend gedruisch.

Schielijk spoort Danjang Drono, zijne krijgsknechten aan; de Korüwa-

benden wachten met luid gejuich den aanval af. *Bij 't zamcntreffen gaat

DronS de helden voor; hij strijdt met woede, om de zege te behalen, en

dringt al vechtend op den vijand in.

11
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Terwijl Danjang ÜRONa alle krachten inspant , treedt eensklaps de moedige

3. Satyaki hem tegen ;, om zijne woede te stuiten. * Raden WRësNi-wiRa

lost zijne scherpe driepuntige pijlen. Tot viermaal toe vliegen de schichten

van WRësNi-ROTa heen, en vele Korawa's worden getroffen door de drie-

4. puntige pijlen van Raden Satyaki. * SëTRa-DARMa en de Vorst van T j é d a k a

ontvangen den dood van Satyaki.

Inmiddels rijst de zon in vollen glans omhoog, en verlustigt de harten der

strijders.

5. De Vorst van Wirata rukt met zijn volk ten strijde, * benevens Arja
PaNTjawaLa. Daarna komt de Vorst van Tjampala met spoed aangerukt,

en volgt zijn' kleinzoon. PaNTJawaLa DwiTia lost schielijk zijne pijlen, die

6. als rookwolken opstijgen. Terstond beantwoordt Dronh, zijne schoten, * en

de pijlen van PaNTJawaLa worden verteerd , daar zij zamentreffen met die des

vijands. De Vorst van Tjampala ontsteekt in toorn, dewijl de pijlen van

zijn' kleinzoon afgestompt en vernield worden door Danjang Dronj,. Hij

7. nadert hem schielijk ,
* en dringt met Koning MASwaPATi gezamenlijk op hem

in. DiiONa, door overmagt overvallen en met pijlen bestookt, ontvangt ech-

ter geene enkele wonde. In 't noorden en in 't zuiden strijdt ieder voor zich;

8. levendig woelt men dooreen, zonder elkander bij te staan. * DRONa biedt

het hoofd aan de Vorsten van Tjampala en Wirata, en aan PaNTJawaLa,

die op hem aandringen, en hem met pijlen beschieten. Maar geen wapen

dringt in ÜRONa's ligchaam door. Van regts en links bestormd, houdt de

groote priester onwrikbaar op zijn' wagen stand (1).— * Weldra komen Kros-

9. Na en Koning JoEDisTiRa achterna, op de plaats, waar PaNTJawaLa aan 't

strijden is, met de Vorsten van Wirata en Tjampala. Ook WRëKODaiia

10. haast zich, ^ zijn' vijand te verlaten, en begeeft zich terstond naar de

plaats van hem, die in den strijd was alleen gelaten (2). DRONa wordt van

rondom ingesloten.

Nar én dra KRësNa beveelt ARDJOENa, om op te houden, en 't schieten met

11. den boog te staken. * //Ga,'' zegt hij, //en berigt aan Dan jang DRONa, dat

(1) In 't Kw. worden hier de Vorsten van Pantjala (Tjampala) en Wirata door Dron'A

gedood: zie Jl?*. aant. bij 7,2-10,3.

(2; D. i. PaXTJÜwi^La? zie Kr. aant. bij 9, 7-10, j. Indien dit de ware opvatting is, zal de uit-

drukking alleen gelaten (késisan) hier in wat ruimen zin te verstaan zijn, misschien in dien van

uaauw bestookt, in 't naauio gedreven.
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//AswaTEMa dood is!"— Ardjoene wendt zich tot Koning JoEDisTma : //Heer,

//breng gij de tijding over !" — De oudere broeder antwoordt: //Broeder, dat

12. //durf ik niet: * het zou een ongehoord vergrijp zijn, een' leeraar te beliegen."—
Schielijk geeft de Vorst (KRësNa) een' wenk met het oog, en WReKODaRa, van

IvRësNa's bedoeling onderrigt, springt met zijne knods vooruit,— Er was een

13. AsAvatama, de olifant van den Vorst van Malawa. * Op dezen gaat hij

los, bereikt zijne plaats in den strijd, en velt hem met een' knodsslag ter neder.

De Vorst van Malawa sneeft met zijn' olifant, Swatama geheeten. Aan-

14. stonds keert WReKODaRa terug, * en roept, terwijl hij nadert, zegevierend

uit, dat Aswatama dood is! — Verschrikt ziet DronS op, en roept tot Joe-

DisTiRa: //Koning, zeg mij naar waarheid, is inderdaad AswaTaMa gesneu-

15. '/veld?" — * JoEDisTiRa geraakt in verlegenheid; maar Vorst KRësNa zegt:

//Spoedig, antwoord hem overluid AswaTaMa, maar inwendig bedoelt gij den

16. //olifant."" — Nu geeft Joedistiru, op zachten toon bescheid: * //Ja, de olifant (1)

//Aswatama is dood." — Op 't hooren der woorden van Joedistirli zijgt Dronü

in den wagen neer, en ligt op den bodem uitgestrekt. De déwa's in 't

17. luchtruim verkondigen zijn' dood, * en strooijen een' regen van bloemen (2).

DRësTa-DYOEMNa nadert, en stijgt op den wagen. 'Fluks houwt hij DRONti

het hoofd af, en werpt het bij herhaling al kaatsend omhoog. JoEDiSTiRa bestraft

18. hem: * //Het is ongepast , een' priester het hoofd af te houwen !" — Maar DRësTa-

DYOEMNa werpt schielijk het hoofd van Danjang DRONa in de rigting van

19. den Koeroe-vorst. Deze, door 't hoofd getroffen, stuift op van schrik: * bij

't zien van DRONa's afgehouwen hoofd springt Koeroe-pati ter zijde. In

verwarring deinzen de honderd Korawa's (3); en wijken uiteen. De Panda-

(1) Dit wooi-d moet ondersteld worden, binnensmonds te zija uitgesproken, waarbij misscliiön de

klankverwantscTiap van 't Jav. woord èsti, olifant, met pösti, zeker, of met ès toe, vmarlijk, tot

de misleiding van DKOXa, moest medewerken.— Het was, volgens Ind. mythen, tot straf voor dat be-

drog, dat JoEDiSTiEa later bij zijne hemelvaart, alvorens in 't verblijf der zaligen to worden toege-

laten, de verschrikkingen der hel aanschouwen moest.— »En waar bleef Krösxa, de vader van dien

)i leugen?" vraagt Ward bij 't mededeelen van die mythe [lUst. of the Ilindoos, II, 448, noot a).

Inderdaad doet de geopenbaarde Wisn-QE zich hier van geene schitterende zijde kennen, en de vromo

JoEDiSTiKu, met al zijne gewetensbezwaren, niet veel beter.

(2) Een eerbewijs aan den gevallene, dat ook aan andere gesneuvelde helden te beurt valt: zia

bv. XLV, 2.

(3) De honderd Koruwü's (Sata Koruwa) is als eene soort van zaraengestelden eigennaam

te beschouwen, die nog gebezigd wordt, nadat er reeds velen van 't honderdtal gesneuveld zijn.
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wa's vervolgen hen in stormende vaart. Zij (de Korawas) worden vertreden,

20. van de plaats gedrongen, in verwarring gebragt en verslagen, * Door den

stroom weggesleept en voortgedreven, vlieden vorsten en bevelhebbers mede.

Daar nadert AswaTaaia , en vraagt naar de oorzaak der algeraeene vlugt. 't Is

21. KRëpa , die hem antwoordt : — //Waarom al die troepen zich verstrooijen ? * Hun
//aanvoerder, uw vader, DRONa is gesneuveld, door de hand van den bevel-

//hebber der Pandawa' s. Hethoofdheeft hij herhaaldelijk omhoog geworpen en

22. //beschimpt, en ten laatste weggesmeten." — * Woedend ijlt AswaTana ten strijde.

Terstond spant hij zijn' boog, en de vuurpijlen stijgen vlammend in de lucht. De

Panda w a's worden door vrees bevangen : zij geraken in verwarring onder de

23. nederstortende vuurpijlen. * Verbijsterd door de vurige wapenen, vliedt het

gansche heir uiteen,

PARTa wordt door Koning JoEDisTiRa aangespoord , om vooruit te gaan , en

't hoofd te bieden aan Asv/aTaMa's aanval. Maar Danandjaja doet niets dan

24. weenen * over den dood van zijn' leeraar DRONa. Streng voegt hem Wrc-

KonaRa toe : //Het past u niet , u zoo weekhartig aan te stellen , en te treu-

//ren over den dood van uw' leeraar. Zoudt gij niet liever de wijk nemen

25. //naar bergen * en bosschen (1), daar gij uw' rang als edelman versmaadt?

//Wee hem, die geen' rouw pleegt over den gestorven' leeraar: zoo zeggen de

//ouden ! (2) Ik zelf zal 't hoofd gaan bieden aan DRONa's zoon : ik ontwijd

//zijne woede niet!"

TWEE-EN-DEETIGSTE ZANG.

P A N K o E R.

1. De dappere Satyaki sprak: //Zie, hoe DRONa's zoon woedt met zijne vurige

//wapenen! 't Ware billijk, dat gij zijn' aanval te keer gingt, DResTa-DYOEMNa,

//die zijn' vader verslagen, die hem het hoofd hebt afgehouwen (3). Velen zijn

(1) De gewone verblijfplaats van kluizenaars en boetelingen.

(2) "WEëKODaiRa spreekt liier spottend de gedachte uit, die hij aan zijn' broeder toeschrijft. Zie

echter Ki: aant. bij 24,2-25,4.

(3) De woordvoeging van den tekst ishier zeer gebrekkig; in de vertaling is die van de andere

omwerking eenigermategevolgd : zie Er. aant. bij vs. s-s.
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9

wde slagtoifers van zijne Avoede. Welaan dan, haast u hem te bestrijden!"

—

"-' DRësTa-DYOEMNa ontsteekt in gramschap, en spant zijn' boog; Satyaki (grijpt)

de knods; maar WRëKODaRa haaist zich, SiNi-soETa terug te houden; SADÉvva

vat den arm van den Prins van Tjampala, en de verbitterden worden geschei-

3. den.—• *Naréndra KRësNa geeft bevel, en doet door DRësTa-DYoEMNa rond-

zeggen aan de strijders, die op voertuigen gezeten zijn , om allen af te stijgen

van olifanten, wagens en paarden. Weldra zijn allen afgestegen, en strijden

4. te voet. Alleen WRësoDaRa * wordt door Koning KRësNa gelast een' wagen

te bestijgen (1). Onverwijld klimt hij op een' wagen, en dra vervolgen hem
de vuurpijlen. Zij, die op den grond staan, worden geen van allen getroffen;

maar BiMa alleen, op den wagen (staande), wordt van brandende schichten

5. omstuwd, * die op de voetgangers niet willen nederkomen. PARTa, ziende,

hoe BiMa door 't vuur omringd wordt, neemt schielijk tot afwering den Ba-

roenas tra (2); en terstond worden de vuurpijlen weggevaagd door 't wapen

6. des waters. Diep beschaamd (3), * spant SwaTana met verdubbelden ijver zijn'

boog: dwarlend komt het vuur te voorschijn, maar, afgé*weerd en uitgedoofd,

gaat het aanstonds te niet. De vertwijfeling slaat DRONa's zoon om 't hart (4).

Moedeloos deinst hij af, en neemt sluipend de wijk naar Wagiswara's wa-

7. ter (5), * om nieuwe wonderkracht op te doen.
'

IJlings snelt WRCKODaRa ter weêrwraak. SATYaKi valt met hem aan. Tal-

loos zijn de dooden. Verward en verstrooid vliedende Kor aw a's als stuif-

(1) In den grondtekst doet hij het uit eigen verkiezing, geheel in overeenstemming met zijn' eigen-

zlnnigen, dwarsdrijvenden aard, die er behagen in schijnt te vinden, om zich in alles van anderen te

onderscheiden. Anders toch gaat hij altijd te voet (zie IX, 8—9), maar nu alle anderen veiligheids-

halve afstijgen, neemt hij alleen op een' wagen plaats, om zich aan 't gevaar bloot te stellen.

(2) Het wapen van den Zeegod Bakoexu , hetwelk water voorbrengt, en dus in 't bijzonder tot be-

strijding van vuurwapenen geschikt is.

(3) Dit komt hier eigenlijk minder te pas, en staat inden grondtekst dan ook eerst later, nadat

Asavatama's laatste poging mislukt is: zie Kr. aant. bij vs. 7.

(4) Eig. in den buik: de Jav. uitdrukking beteekent letterlijk , dat AswuTaMJt van angst door hevige

buikpijnen werd aangetast: meer schilderachtig misschien dan onze uitdrukking, maar wat al te

hard voor ons gehoor!

(5) Eene heilige badplaats: waarschijnlijk de Indische rivier Saraswati.'— AswuTaMa hield

zich daar niet lang op; want reeds twee (of drie?) dagen later ontmoeten wij hem weder op het slag-

veld (zie XXXIX, 9), trouwens onder de vlugtelingen: misschien had hij dus nog te weinig wonder-

magt opgedaan!
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S. zand uiteen. De Pan daw a-benden zetten hen na, en velen sneuvelen * door

de handen van Satyaki en WReKODaiia , van DRësTa-DYOEMNa en de Vorsten

van AViratu en Tjampala. Door den woedenden strijd der aanvoerders

stroomt het bloed als eene zee: het bloed van Pandawu's en Korawa's.

9. De lijken van paarden en olifanten * en de wagens vertoonen zich als koraal-

banken ; tot bladeren verstrekken al de handen der gesneuvelden , de kleederen

tot mos, met de vlaggen en wimpels; als lotusbloemen verschijnen de afgehou-

wene hoofden der mantri's; als afval de gebrokene stukken van pijlen. Ver-

schrikkelijk was het om aan te zien

!

10. * Beide partijen keeren in de kwartieren terug. Na den aftogt van al de

strijdbenden verzinkt het slagveld in doodsche eenzaamheid, "'t Is, of het

treurt (1), nu het door al de vorsten verlaten wordt. Het golvend bloed , door

den wind bewogen, schijnt de tranen der klagenden met zich te voeren (2).

11. * Verhalen wij thans, hoe in den nacht DoERjoDaNa beraadslaagt met de

vorsten. Al de groote poenggawa's en de oudere vorsten , SALja en Kapnü,

bevinden zich ^ór den Koning. Vleijend en zacht spreekt DoERJODaNa tot

1.3. den Vorst van Awangga: * //Ach broeder, Vorst van Awangga, kom uw'

//jongeren broeder in zijn' bangen nood te hulp ! volhard in uwe trouw ! Aan

//u zij 't beleid over alle zaken van Astina opgedragen. Geef toch gehoor,

13. //broeder, aan de tranen der legerhoofden, * die allen smeeken, datgij,nie-

//mand dan gij, het bewind in dezen krijg moogt voeren! Ja, zij allen zullen

//met vreugd den dood op het slagveld te gemoet gaan , indien gij , broeder

,

//u aan hun hoofd stelt in den strijd. Wie weet, of ik niet in staat zal zijn

,

14. //uw' goedgunstigen bijstand met wederkeerige gunst te beloonen {?). * Immers,

//ook voorheen zelfs, toen 't opperbewind gevoerd werd door den grooten Hei-

//lige (3) , was tot vernieling des vijands. op niemand onze hoop gesteld dan

//op mijn' broeder van Awangga. ïhans strekke tot voltooijing (4) het aan-

vgename opperbewind
!"

(1) Het slagveld namelijk; of misscliien de gevallenen? In 't Kw. scliijncn liet de boomen te zijn;

zie Kr. aant. bij vs. 4-7.

(2) O: "door den wind geraakt, golfde het bloed, alsof het de tranen van 't weenende (slagveld)

))wilde opvangen."'— Ik geloof, dat het bloed zelf wordt voorgesteld als een tranenvloed van 't slag-

veld of van de dooden.

(3) D. i. DRO-Va. Vgl. XXV, 13-14, en XXVII, 3, vlgg.

(4) Nam. van tiwe woldaden of goede diensten:— vroeger waart gij feitelijk onze eenige toeverlaat;

aanvaard nu ten volle den rang van opperbevelhebber!
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DUIE-EN-DEETIGSTE ZANG.

DANDANG GOELA.

1. De Vorst van Awangga antwoordt: //"Wees niet bezorgd, geëerbiedigd

//Koning, wegens de verdelging des vijands! Zoolang tocli de Widjaja-
//danoe (1) in mijn bezit is, blijve alle onrust uit 's Vorsten gemoed ver-

//bannen
!"

Op staande voet wordt Vorst IvARNa erkend als opperste legerlioofd der K o-

2. rawti's. *Een uitgelezen voorraad van mondbehoeften wordt buiten gebragt^

als een geschenk van Koning DoERJODaNa aan Sri KAUNa, benevens een aan-

tal Ideederen (met) kostbare gesteenten (versierd), Séwa's en sogata''s nade-

ren, de hooge priesters komen hulde brengen en zege spellen aan Vorst

KARNa^ den bevelhebber in den krijg. Reeds is 't bekend geworden bij de

3. helden en dappere man tri 's, en allen deelen in de blijdschap. * Al de on-

derhoorigen van Awangga, 's Vorst worden door DoERJODaNa van nieuwe

kleederen voorzien, zoowel de mantri's als het volk.

Groot was de vreugde van den Vorst van Awangga, toen hij zich be-

kleed zag met het opperste gezag over het groote heir (2).—Hij verwijdert zich

uit de vergadering, en de hoofden vergezellen hem naar zijn kwartier, om

4. te beraadslagen. * Na zijne bevelen te hebben ontvangen, vertrekken al de

hoofden , ieder naar zijn eigen kwartier.

Inmiddels waren de onderbevelhebbers van A w a n g ga ' s Vorst, en de edelen , en

de bewoonsters van't vrouwenverblijf van Awangga, allen diep bedroefden ter

5. neer geslagen (3). Want * sedert hun heer met het opperbewind bekleed was, ver-

(1) Letterlijk hoog der overwinning : het bovennatuurlijk wapen van Kak^u.

(2) O brengt dit nog tot den vorigen zin, en vertaalt vs. s-s aldus: «overal -was bij de man tr i's

uen de troepen groote vreugde, (dat) aan den Vorst van Awtïnggft was opgedragen— enz." — De

andere opvatting schijnt mij evenwel verkieslijk: zie Kr. aant. bij vs. s-7.

(3) Dit schijnt moeijelijk overeen te brengen met hetgeen in pd, 2 over de algemeene vreugde

voorafgaat. Misschien moet men aannemen, dat dit in 't algemeen op 't Koruwsï-heir, de droef-

heid meer bepaaldelijk op het volk van Aw^ïnggH of KA.R>jrï's persoonlijke omgeving betrekking

had. Ook kan men 't zoo verklaren, dat de eerste opwelling van vreugd over KAKyns verheffing

voor angst en droefheid plaats maakte, toen de onheilspellende teekenen werden opgemerkt.
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toonden zich vele teekenen, alle van onheilspellenden zin. De boomen van 's Vor-

sten verblijf waren alle verwelkt; als (om) verplant (te worden), waren zij met

wortel en al van hunne plaats gerukt. Ook was het door de pandita's

voorspeld, dat de Vorst van Awangga in de Brata-joeda een jammerlijk

6. einde zou vinden ;
* en de hooge priesters hadden in hunne waarzegging ver-

klaard ;, dat de Vorst van Awangga niets hoegenaamd worden moest (1)

,

en alsdan voorspoed ondervinden zou: het best ware^ indien hij kon beslui-

ten, van partij te veranderen: daardoor zou hij zegen in zijne heerschappij

verwerven. Daarom waren allen, die hem omringden, smartelijk aangedaan.

7. niet een, hetzij man of vrouw, was vrolijk te moede. * Al de vrouwen in

't paleis waren ter neer geslagen , en in treurige overdenkingen verdiept.

Niemand vond behagen in de bloemen : zij staakten het strooijen van

mënoer, het vlechten van gambir en mëlati, warsiki en soemar-
sana (3), door angst en onrust geslingerd. Vorst KarnI mogt zich beijve-

ren, de vrouwen tot vreugde te stemmen, haar bedeelen met volle mate van

8. wellust, * haar als vroeger het genot der min (3) doen smaken, het ging niet

met dezelfde vurigheid als voorheen, door droefheid bevangen als zij waren.

Hoe dringend hij hare liefde zocht op te wekken, zij waren afkeerig door de

smart en 't leed, dat haar drukte. Bij 't ontwaken (4) weenden zij , en baad-

den in tranen

(1) D. i. geene bediening aannemen : zoo wordt het althans door R. W. verklaard. O vertaalt: «dat

wvan KARN'a niets worden zou"; maar dan zou 't woord mnne: hier niet te pas komen, en in de

plaats daarvan «^(fnïm of irfrèiioj) moeten staan.

(2) Verschillende soorten van bloemen.

(3) Jv. lul(^olHnm'rt(^J^1^ yolgens O, P: » de aanval van het wapen" of «van den pijT, waarmee

dan het membrum virile bedoeld zou zijn, hetwelk ook als onderwerp van de volgende verzen wordt

opgevat. Die voorstelling is in de Jav. poëzij niet vreemd: men vindt haar o. a. vrij wat duide-

lijker uitgewerkt in de Wiwah^ (uitgave van den heer Gericke, voorkomende in Deel XX der

Verhandelingen van 't Bat. Gen. v. K. en W.], 'blz. 114 en 169 van den tekst, en blz. 95 en 148 van

de vertaling, alwaar gelijksoortige uitdrukkingen, als: iKi(Bi^-mM>(Q-^\M^s lun as» ib»

m

3h aj, ihi^m^\ enz.

herhaaldelijk voorkomen. Het woord tttk^x schijnt zich tot dit zinnebeeld minder goed te leenen;

want het beteekent wel loog y maar, zoover mij bekend is, nooit pijl. Het kan evenwel zijn, dat

het ten gevalle der dubbelzinnigheid gekozen is, dewijl het ook z. v. a. 'Hf^'» mingenet, beteekent; en

die beteekenis schijnt hisr zelfs het naast aan de hand te liggen, zoodat het niet eens noodig is,

eene minder kiesche bedoeling te onderstellen. Het vervolg van deze strophe, dat ik slechts bij gis-

sing vertaald heb, wordt door de opvatting van O niet duidelijker ; en de drie laatste verzen blijven

mij voor alsnog volstrekt onverstaanbaar, zoodat ik ze geheel onvertaald heb moeten laten.

(4) Eig. bij de verlossing van ontwaken, d. i. door 't ontwaken van den slaap verlost?
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9. * Buiten gekomen, verbergt hij zijne aandoeningen, en ontvangt de bevel-

hebbers ten gehoore. De vrouwen verhalen hem hare droomen (1) : //Door-

//luchtig Vorst, wij droomden dezen nacht, dat gij een' watertogt deedt met

//uwe kinderen (2) en met de Vorstin: het vaartuig dreef de volle zee in;

10. //maar gij mogt den oever niet bereiken: * de boot verzonk in 't midden der

//zee, en gij waart verdwenen met uwe gemalin en kinderen."

Onverwachts komt een bode uit het binnenhof, en berigt, dat het vorste-

lijk verblijf weggerukt is, met het vrouwenvertrek en 's Vorsten rustplaats (?),

getroffen door een' onstuimig dwarlenden stormwind.

11. * Toen de bode verscheen, bevond zich juist in 's Vorsten tegenwoordig-

heid zijn opperste raadsman (3), een schrander man, wiens uitstekend beleid

meermalen het stinkende welriekend, het duistere helder wist te maken. Hij

begreep den verborgen' zin van 't voorbeduidsel, die, regt uitgesproken,

wrang zou smaken, en moedeloosheid verwekken^ wanneer men dien open-

baarde. Met eene eerbiedige buiging sprak hij: //Dezen zijn gezonden door

12. r/de Vorstin met eene verzonnen boodschap. * De ware bedoeling is, om u^

//O Vorst, weder naar binnen te lokken: zij verlangt naar 't genot van 'sVor-

//sten liefde,, dat gij haar van alle geuren (4) berooft ^ en 't blanketsel doet

//afdruipen. En hare ronde borsten, wie zal die liefkozend drukken, wie an-

//ders dan gij, o Heer?"—De Vorst van A wa,n gga lacht: //Het is een lo-

//genachtig berigt (?)^ dat ons voor waarheid wordt opgedischt
;
gij hebt gelijk,

13. //het is slechts om mij naar binnen te lokken." — * Buigend herneemt de

bekwame raadsman: //Zoodanig, Heer, is der vrouwen gewoonte: zij beoogen

//slechts haar vermaak, en denken niet aan de schande voor een' held, om

//beangst te zijn voor den dood, den dood in den strijd, den hoogsten roem voor

//een' vorst, terwijl hij, zegevierend, heerschappij voert over 't rijk. En gij.

(1) O: "Naar buiten gekomen, ontveinsde hij het geheim voor de hoofden, die vóór hem zaten.

))De vrou-wen hadden hem namelijk haren droom te kennen gegeven: . . , . enz." — Deze opvatting

geeft misschien een' natuurlijker loop aan 't verhaal, maar schijnt mij toch wat willekeurig. Mis-

schien kan ook, zoo als in 't Kw. werkelijk het geval is, het buiten komen op de vrouwen slaan, en

de zin aldus te verstaan zijn: uzij komen buiten met verborgen bedoelingen, terwijl K.iR>fa de bevel-

j'hebbers ten gehoore ontvangt, en vertellen haar' droom." Vgl. K?'. aant.

(2) Of »met uw' zoon" of » zonen": vgl. XXXVIII, 8, en Kr. aant. ald.

(3) Jav. mantri wisésa: z. v. a. patih.

(4) Namelijk van 't welriekende poeder, waarmede de Jav. vrouwen zich plegen te bestrooijen :
het

Lerooven ziet op de liefkozingen, waardoor dat poeder wordt weggewischt.

12
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//Heer, wiens groote vermogens door de drie werelden uitblinken, Avie zal u
14. //weerstaan in den strijd? * Wie bezit een wapen als 't uwe, de Widjajd-

//danoe, zoo voortreffelijk op 't oorlogsveld? Wie zou zijn gewigt verdragen?

//Wie onder alle vorsten en edelen bezit een' Widjaja-tjapa (1) tot ver-

// delging des vijands? Al hadt gij te strijden met goden of reuzen, uwe wa-

• //penen zouden niet onderdoen. Voorwaar, hunne Avederga bestaat niet!"

15. * Met welgevallen hoort Awangga's Vorst hem aan. Maar bij de vrou-

wen is de droefheid niet uit het hart geweken; want al te duidelijk was de

zin van 't geen zij in den droom hadden gezien, en aanhoudend vermenig-

vuldigden zich de voorteekenen des doods; zoodat al de bewoonsters van 't

paleis zich niet anders voorstelden , dan haar' gemaal in den dood te volgen.

16. Thans wordt gesproken * van de legerplaats der Pandawa-vorsten, van

Dwara wati's Koning en de overige vorsten. Luidruchtige beweging hcerscht

in alle kwartieren; vele stemmen des volks galmen dooreen in den nacht;

alom druischen de bekkens in de kwartieren der vorsten.

Toen Avas het, dat de Vorst van Dwarawati en Praboe JoEDiSTiRa,

17. * die zich aan zijne leiding overgaf, in den nacht zamen uitgingen, en het

slagveld in zijn' ganschen omtrek doorkruisten. Alleen ÜANANDjaja verge-

zelde hen, met de uitverkorene mantri's. Het geflikker der Avapenen verstrekte

hun tot toortsen. Het verlangen van Naréndra KRësNa was, dat Praboe
18. JoEDisTiRa en ÜANANDjaja * het afgehouwen hoofd van den gesneuvelden

DfiONa met den romp zouden verzamelen. — //Het is betamelijk den leeraar

//te eeren. Doet hem uitgeleide in de heerlijkheid des doods; heft hem op de

//houtmijt, en voltrekt de verbranding! Vergeefs hem beweend: niets anders

//kan hem baten , dan hem in den dood uitgeleide te doen."

19. Zoo gingen dan * Koning JoEDiSTiRa en ARDjoENa, in 't gevolg van Dwa-
rawati's Vorst. Op het slagveld gekomen, gingen zij 't vooraf rond. Velerlei

voorwerpen werden gezien in den nacht. Te voet gaan de drie groote mannen

daarheen. Sri KResNa spreekt: //Ook BrsMa, heeft diens lijk op den gebro-

20. //ken' wagen (2);
* daarna zult gij hem hulde bewijzen, en zijne gunst afsmee-

(1) Hetzelfde als Widjaja-danoe.

(2) O vertaalt: "Ook het lijk van BiSMa brengt op (den brandstapel): liet ligt onder de verpletterde

«wasens."— Vgl. evenwel XXXIV, 10, waaruit voldoende schijnt te blijken, dat onze opvatting de

ware is, en dat de gebroken wagen, of beter misscHen de stukken [déhris) van vernielde wagens

tot houtmijt moesten dienen, om het overschot van BiSMa te verbranden, even als in XXXIV, 6

met ÜKONa geschied t. — Overigens is de zamenhang hier zeer gebrekkig , ten gevolge van willekeurige

invoegsels van den omwerker: zie Kr. aant. bij 19, 9.
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//ken. Ziedaar, broeders, liet best wat gij doen kunt: dat voorzeker zal niet

//zonder nut zijn!"— Beiden JoEDiSTiRa en DANANDJaJa betuigen hunne toe-

stemming: //Wel te regt is dit door u gesproken, o Heer! Van de Kora-

//wa's heeft niemand er aan gedacht, om de lijken der priesters te verzorgen,

//zoodat zij nu geheel verlaten liggen."

21. * Na dit onderhoud wordt de to^t voorto-ezet. Huiverinsrwekkend is de weg,

dien zij volgen, 't Is als gingen zij door ravijnen en tusschen heuvels, ge-

vormd door de lijken der olifanten, die overal te hoop liggen. De verbrijzelde

wagens doen zich voor als rotsen, hellingen en kloven^ met de gebrokene pij-

len (1); de lijken der paarden en 't hoofdhaar der krijgsknechten (2) zijn

22. het mos en het watergras van den oorlog. * Aan de uiterste grens van 't

strijdperk lagen opgehoopte stapels van hoofden, bespoeld en bedolven door

het afstroomend bloed. De g lag ah was zwart, de rajoeng (3) en al

het gras, in 't bloed gedoopt, scheen verbrand en verschroeid, en door

de hette vernield. Het gras scheen te zuchten; de g lag ah, door 't

bloed als met gloega (4) geverwd, hing afgemat neder, en liet zich mee-

sleuren over 't veld.

23. * Steeds verder drongen de drie groote mannen naar 't midden door, Hoe

zwaar en moeijelijk de weg was om te begaan, door de veelvuldige lijken,

voor de drie helden werd de walgelijke pestlucht een aangename geur, dewijl

zij streefden naar een edel doel: het edele (oogmerk) van den togt deed hun

't moeijelijke ligt vallen. Vandaar dat zij geene vrees kenden, en 't stinkende

welriekend achtten, strevende naar 't bereiken van Sri Nata (5).

Cl) De stukken van pijlen moeten waarschijnlijk de scherpe steenen aan de wanden en op den bo-

dem der rotskloven voorstellen.

(2) Zonderlinge vereeniging van beelden! maar de bewoordingen van den tekst laten geene andere

opvatting toe.

(3) Glagah en rajoeng: twee soorten van lang rietgras.

(4) Eene roode verwstof.

(5) D, i. van den doorluchtigen Vorst of- vorsten, waaronder dan ÜKONt'i en BiSMa te verstaan

zijn. die anders evenAvel nooit vorsten heeten. Misschien kan men ook opvatten: »naar de aan-

-'komst van de vorsten," en daaronder de wandelaars zelvea verstaan , zoodat de zin eenvoudig zou

beteekenen: «strevende om aan te komen, hun doel te bereiken."— In allen geval geldt het slechts

slotwoorden, waarmee men 't zoo naauw niet nemen moet.
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SRI N A T A.

1. Zoo treden de drie groote mannen onbeschroomd over de lijken voort.—Daar

lag een held in doodelijke bedwelming, in 't gewoel van den strijd met lijken

overdekt, overreden door wagens en olifanten, slechts het hoofd beschermd

2. door het borstschild van een' der gesneuvelde edelen. * Over 't gansche lig-

chaam bezoedeld en rood van 't bloed, van menschelijke gedaante beroofd

,

tot het hoofdhaar toe rood geverwd en doorweekt van bloed (1), verrijst hij uit

de bloedplassen , leunende op een' gebroken boog, met trage schreden, en

3. stenende van honger: zoo lang was hij onder de lijken begraven geweest. * Hij

komt den drie grooten mannen op hun' togt te gemoet, en zij wijzen hem den

weg (2). — Een' ander ontmoeten zij, die op handen en voeten voortkruipt,

hijgend naar adem , het ligchaam door wonden verscheurd. Met moeite sleept

hij zich voort. Als hij hun tegenkomt, smeekt hij om water, en de drie

helden schenken hem eene siri h-pruim (3).

4. *De drie groote mannen komen op het midden van 't slagveld. Daar zijn

reuzen, die, met de armen zwaaijend, dansen en bloed drinken. Uitgelaten

springen zij in 't rond , met gulzig starende oogen , en zwelgen vol vreugd zich

zat aan het bloed. Zij wisten niet, dat er menschen (in de nabijheid)

waren. Bij 't geflikker van weêrlicht en bliksem (de menschen ontwarende,)

vlieden zij verschrikt, en zoeken eene andere plaats.

5. * Terwijl de drie helden naar 't midden doordringen, vermenigvuldigen zich

de gevaren van hun pad. Een aantal spelonken— de (gapende) rompen van

(1) De veelvuldige herhaling van 't woord hloed is in den tekst, door het gebruik van verschillen-

de synoniemen, minder hinderlijk dan in de vertaling.

(2) Of: "hij wijst hun den weg"? Zie Kr. dant. bij vs. i - 2.

(3) En wel eene half uitgekaauwde sirih-pruim (sëpah); maar zonder die bepaling is 't al fraai

genoeg. Evenwel is 't aanstootelijke , dat hierin voor den Nederlandschen lezer mag gelegen zijn, niet

aan den dichter te wijten, In 't oog van den Javaan was de sirih-pruim van KKësxa voor denver-

wonde zeker veel meer waard dan de dronk waters, dien hij vroeg. Het uitgezogen sirih-sap maakt,

als uitwendig middel, een gewoon bestanddeel van de Javaansche heelkunde uit, en aan dat van een'

hoog geëerd persoon wordt eene bijzonder weldadige kracht toegeschreven. Vgl. LI, 7, en LVII, 38.
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olifanten — vereenigen zicli met kolken van bloed (1). Als gras vertoonen zich

de knevelbaarden (2), als verwarde struikgewassen het hoofdhaar, als fijnge-

stooten djaroedjoe (3) de gebrokcne pijlen, als bezonken afval de overblijf-

selen der vermorselde lijken.

6. *De drie helden bereiken de plaats, waar DRONa s overschot ligt. Het hoofd

ligt op een' afstand. Zij nemen 't schielijk op, en brengen 't op den wa-

gen te zamen met het ligchaam. — //Welaan," zegt Vorst KRëSNa, //spoedig

// uwe gebeden tot hem gerigt, en zijne vergiffenis op 't slagveld (4) afgesmeekt!''

7. — * Terstond treedt Koning JoEDiSTiRa nader, en legt zijn hoofd op de voeten

(van den doode). //Ach,"" (roept hij,) //eerwaardig Priester! uwe vergiffenis^

//voorwaar, (smeeken wij af,) om te ontkomen aan den dood (5), daar wij ons

//verstout hebben tegen onzen leeraar te strijden. Allerschandelijkst was ons

//bestaan, en geen heil mogen wij meer hopen, tenzij uwe vergiffenis^ o hei-

8. //lige, ons te beurt valle. * Uw dood, hoog verhevene, vervult JoEDiSTina

//met diepe schaamte voor de goden. Mogen door u, o heilige, de gevolgen

//van ons vergrijp tegen de zedewet en tegen uwe waardigheid (6) worden

//afg ewend, en al onze smetten uitgewischt!"— Na 't volbrengen der hulde wordt

het ligchaam verbrand, en verdwijnt te gader met den tooi des wagens (7).

9. * Vandaar gaan de drie grooten voort naar de plaats , waar BiSMa gestorven

is. Zijn ligchaam was reeds verdwenen, vermengd onder de andere lijken (8).

(1) Eig. : ))vele zijn de spslonken, (bestaande uit) de borststukken van olifanten: kolken van bloed

«voegen zicli daarbij;" of » dwarlend voegt het bloed zich daarbij"?

(2) Of franjes? zie boven, bij XVI, 7.

(3) Eig. als djaroedjoe in den staat van roedjak, of als roedjak van djaroedjoe. Dja-

roedjoe is eene plant met stekelige bladen; over roedjak zie boven, bij XVIII, 7. De verge-

lijking ziet dus waarschijnlijk op dooreengemengde splinters en punten van pijlen. Vgl. LVI, 7, 2.

(4) O vult aan: «(voor 't gebeurde) op het slagtveld."—In ieder geval zijn deze woorden een over-

tollig bijvoegsel, dat in de andere omwerking ontbreekt.

(5) O, volgens de lezing van B: «het is eene groote misdaad!" Vgl. Kr. aant. bij vs. 5.

(6) Eig.: omoge door u worden uitgedelgd de straf, die wij van de geschondene zedewet en van

'lUwe waardigheid (heiligheid, onschendbaarheid) te wachten hebben tengevolge van ons misdrijf'?

(7) Dat is z. V. a. met den wagen?

(8) Vgl. XVII, 15, waar BiSMas ligchaam reeds verbrand en de asch ten hemel gevaren was. Die

verbranding moet eveuAvel slechts zeer onvolkomen geweest zijn, daar men nu, na vijf dagen tus-

schenverloop, nog het gebeente en zelfs de huid onder de andere lijken terugvond. Hetgeen liier

volgt, zal dus als eene tweede overhaling te beschouwen zijn! Of liever, de omAverker is blijk-

baar vergeten, dat hij Bismh reeds vroeger heeft laten verbranden. In 't Kw. daarentegen i? en

blijft hij nog steeds in leven: zie Kr. aant. bij 9, vlgg.
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Maar den Vorst van Dwaravvati was het niet verborgen. Terstond wijst

hij het aan^ en ÜARMa's zoon spoedt zich, om 't gebeente en de huid bijeen

10. te brengen. Weenende * heffen AuDjoENa en JoEDisTiRa al , wat er van het

ligchaam over is, op den wagen, en wijden het met wierookdampen. Vorst

JoEDiSTiRa treedt schielijk met ARDJOENa nader; zij overladen (het overschot)

met bewijzen van eerbied, en verdiepen zich in vurige beden. Naréndra KRësNa

stond er bij, aan 't hoofdeinde van hem, tot wien de gebeden en tranen ge-

il, rigt waren. * ARDjoENa en Vorst JoEDiSTiRa weenden bitterlijk (zeggende):

//Ach, grootvader, hoog verheven gunsteling der goden, groot zij uwe genade

//jegens uwe kleinzonen! Het was toch hun opzet niet, zich vijandelijk tegen

//hun' grootvader te verzetten. Verlos ons van schuld, van de straf onzer

//euveldaad !" —
12. ^Naauw is de hulde volbragt, of eene duidelijke stem doet zich, als uit de

verte, hooren: f/O mijne kleinzonen, weest niet bekommerd van harte! Daar

//gij tot mijn ligchaam gekomen zijt, met oogmerk om mij in den dood uit-

//geleide te doen naar de hemelsche heerlijkheid, op aanwijzing van Narén-

13. //dra KRësNa, * ziedaar (1) reeds een teeken, eene aanduiding der verhevene

//Godheid, van den ondergang der honderd Korawa's, van uwe overwin-

//ning in den strijd. Dit gebied van Astina, met al de groote (onderhoo-

f/rige) rijken, het wordt uw eigendom. Gij hebt een' onbedriegelijken waar-

14. //borg van geluk in den grooten Bat ara KRësNa *en in DANANDjaja: die beiden

//zijn de zekere werktuigen (van uwe zege). Zet de Brata-joeda voort: u

//is de overwinning beschoren! Welaan, keert thans naar huis!"

Het ligchaam is verteerd. De twee (Pandawa's) buigen zich vóór het

overschot des grooten priesters. De drie grooten nemen den terugtogt aan,

15. * en gaan zich gezamenlijk baden. —• Al het volk komt hun te gemoet, en

is verblijd hen te zien. De dag breekt aaU;, de zon komt op; en na de rei-

niging begeven zij zich naar de kwartieren. Galmend verheffen zich de stem-

men des volks; met gedruisch worden de gelederen geschaard, bereid om op

te rukken, en niet te lüijhen uit den strijd.

(1) Of dit ziedaar betrekking heeft op KRësxu, of op de komst der Pandwwu's, schijnt mij twijfel-

achtig.
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V IJ r-EN -DERTIGSTE ZANG.

D o E R M A.

1. Des morgens rukken de troepen uit, terwijl 't gedruiscli der krijgsmuzijk

zicli alom doet hooren. Als de vloed der zee stroomen de Pan daw a-benden

naar buiten, en betwisten zich de plaats. Hunne slagorde is nog dezelfde als

2. vroeger. Het Korawa-heir rukt met luid rumoer naar buiten, * in ontel-

telbare gelederen. Bij de wisseling van opperhoofd is hunne slagorde niet

veranderd: het is nog die van 't Rad (*).

Gelijktijdig rukken zij ten strijde, vijanden en vrienden, als opeenstortende

3. zeeën. * Met joelend en bulderend geraas werpen zij zich op elkander, vol

moed stormt alles gezamenlijk ten aanval, paarden, olifanten en wagens, in

lange rijen dooreenwoelend als de baren der zee. Met verward gedruisch

4. dringen zij van weerszijden opeen, en bestormen en vertreden elkander. *j\ïet

gelijken moed zijn hoofden en vorsten en krijgsknechten bezield, 't Was of de

lucht betrok (1). Vele manschappen sneuvelden; paarden, oHfanten en wagens

5. werden in menigte vernield. * De edelen woedden steeds voort met gelijke

standvastigheid, en streden den ganschen dag door. 't Was slechts, om
hunne krachten te beproeven, eene voorafgaande vertooning van magt, onder

't beleid van den uitmuntenden veldheer (3). In de hette van den strijd week

men niet van 't slagveld, dan door den nacht gescheiden.

6. * Bij Korawa's en Pandawa's beiden werd des nachts raad gehouden.

De Korawa-Vorst DoERjoDaNa dronk met al de bevelhebbers en vorsten,

7. en beraadslaagde tevens. *De Vorst van Awangga sprak op zachten toon tot

KoEROE-PATi: //Geëerbiedigd Vorst, ik verzoek tot mijn' bijstand een' bekwa-

(*) Juister: » kwam de slagorde tot stand, (zijnde) nog niet veranderd,... enz." In de

vertaling is de betere zamenhang van D, E gevolgd: zie Kr.aant. bij vs. 2 - 4.

(1) Of: »als een nevel aan den liemel"; maar het een zoo min als 't ander levert hier een' goeden

zin op. VgL evenwel XXXVI, 4, g, waar dezelfde uitdrukking gebruikt wordt, om eene onafzien-

bai-e menigte uit te drukken, waarvan de uiteinden zich in een nevelachtig verschiet verliezen; zoo

ook in Lil, 2 en 3. Iets dergelijks schijnt ook hier oorspronkelijk bedoeld te zijn: zie Kr. aant.

(2) KARxa: — het voorafgaande ziet dus meer bepaaldelijk op de Korjiwü's.
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8. //men wagenmenner, opgewassen tegen den Koning van Dwarawati, * die

//Danandjaja in den strijd beschermt, en voor hem de teugels voert als een

//uitmuntend wagenmenner. Ziehier den doorluchtigen Vorst uw' vader, den

9. //Koning van Mandraka: geen ander is geschikt * tot eene wedergade van

//den grooten Boepati DjANAUDaNa, in moed en volharding in den strijd,

//in magt en vermaardheid, dan de doorluchtige Koning SALja!"

Het verzoek om een' wagenmenner was gedaan in tegenwoordigheid van al

10. de dipati's. * Terstond rigt Praboe DoERjoDaNa zich tot Vorst SALja

,

nadert hem, en smeekt op vleijenden toon om gunsten ontferming, terwijl hij

schier in tranen uitbarst, Naréndra Saljü, was misnoegd, en voelde zijne

11. verontwaardiging opgewekt, * als hij dacht aan de taal, die KARNa ten

aanhooren van allen gevoerd, en hoe hij gesnoefd had, zeggende, dat, indien

12. SALja er toe overging, om hem tot wagenmenner te verstrekken,, * voorzeker

de vijand zou verdelgd worden en vergaan tot den laatste toe: dit was

zijne verwachting, dit beloofde hem (het voorgevoel van) zijn hart. — Met

diepen afkeer had SALja dat aangehoord, en verwijderde zich terstond, om (naar

zijn kwartier) terug te keeren. Maar DoERJODaNa gaat hem aanstonds na,

18. * en buigt zich neder, en vleit^ zijne knieën omvattend: //Ach, Vorst,

//mijn vader, dood liever uw' rampzaligen zoon, indien gij u niet over hem

//ontfermen wilt!" — De Vorst van Mandraka, weerhouden en in 't

14. hart getroffen, * neemt aan, KARNa's wagen te besturen. — Al de bevelhebbers

geven zich aan de blijdsch^ip over, en stellen hunne hoop in de belofte van

den Vorst van Awangga.
Verlaten wij de Korawa's in hun zorgeloos vertrouwen ^ en spreken wij

15. van de Pandawa's. * Al de hoofden, de vorsten en oudsten^ die van

Tjampala en Wirata, zijn in raadsvergadering bijeen. Naréndra KResNa

16. spreekt zacht tot ÜANANDJaja: //Broeder, * houd u morgen goed, en bied gij

//het hoofd aan den aanval van den veldheer, den Vorst van Awangga, be-

//roemd om zijn' moed en zijne vermogens! Maar wees vooral op uwe hoede
;,
wacht

17. '/u voor achteloosheid; want voorwaar het gevaar is groot!" — * ARDJOENa

buigt zich eerbiedig , en geeft zich geheel aan (KRssNa's) beschikking over. De

Vorst van Dwarawati herneemt: //Gij moet van slagorde veranderen : het best

//zal zijn, dat gij den Tj and ra sa, de Wassende maan, aanneemt. Weet name-

IS. //lijk de geaardheid (van uw' vijand) in den strijd. * Onstuimig valt hij aan , de

//Dipati van Awangga, en vecht terstond met de uiterste woede. Daarom

//moet gij hem te keer gaan met de slagorde van de Wassende maan. Aan
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//de horens der Halve maan moet Bimu ter regterzijde, Satyaki ter linker

19. //(postvatten); *gij, ÜANANDJaJa, in de tweede afdeeling van de Halve maan;

//mijn broeder de Vorst plaatse zich achter het midden, DRësTa-DYOEMNa

//en de oudsten achteraan , en Madrim's zonen voegen zich bij 't midden!"

20. *De beraadslagingen waren ten einde gebragt. Van den morgen wordt ge-

sproken. De Korawa's komen buiten. Vorst Karnü is met overvloedige

eerbewijzen en zegenbeden gehuldigd (1), en op onbekrompene wijze onthaald.

Het volk stroomt naar buiten, terwijl 't gedruisch van trommen, gongs en

21. bèri's, * van poeksoers en go er nangs den hemel schijnt te doen barsten.

Onophoudelijk volgen zich (de gelederen), al golvend, als de zee, wanneer zij

zich over 't land uitstort. Voorwaar ontelbaar is 't heir der Korawa's:
22. grenzeloos strekken zich hunne gelederen uit;, "^ als de golvende baren der

zee; wapperend en wuivend slingeren zich de vlaggen, en schenken luister

aan 't slagveld. Een' helderen glans verspreiden de honderdduizend olifanten

23. met hunne zadels vol edele gesteenten en gouden versiersels ,
* en de tiendui-

zend wagens, getooid met goud, en rijk bezet met juweelen en diamanten,

stralen schietend , schitterend en flonkerend , met weerglansen , die den hemel

24. verlichten, en in 't rond dwarlen als weêrlicht en bliksem. * De vorsten, de

berijders van wagens, allen hebben reeds hunne standplaatsen gekozen. Op-

eengedrongen staan de gewapende benden, in diepe, digte drommen, als bij

stapels op elkaar gehoopt; tot op een' onafzienbaren afstand strekt zich de

25. krijgsmagt uit. * Gelijk het gebergte, bestraald door de zon, wanneer zij op

het punt is^ in den oceaan te verzinken, zoo schittert de krijgsdos met roo-

den gloed.

De slagorde van den Kreeft is gevormd , en de plaatsen in de scharen (van

26. den Kreeft) naar behooren geregeld. * De veldheer, Awangga's Vorst,

plaatst zich aan den mond van de slagorde, bestendig bijgestaan door zijn' zoon.

Arjli Wjiësa-sÉNa verwijdert zich niet van zijn' vader. De regterschaar wordt

t^t plaats aangewezen aan Ar ja DoERMOEKa, een' kloeken en magtigen Ko-

27. rawa; *Arja Soeman, d. i. Sakoeisi, vat post in de linkerschaar, aan 't

hoofd van honderdduizend man, allen vol kracht en moed; ook DoERMOEKci

voert honderdduizend dapperen aan. Wel versterkt is de aciderhoede.

(1) Dit schijnt hier minder te pas te komen, nadat hij reeds een' dag het opperbewind gevoerd

heeft: vgl. XXXIII, 2, waar hem dezelfde onderscheidingen reeds te beurt gevallen zijn. De tegen-

woordige plaats berust dan ook waai'schijnlijk op misverstand: zie Kr. aant. bij vs. 3-5.

13
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ZES-EN-DEETIGSTE ZAIS^G.

P A N K o E K.

1. In den hals staat DoEEJODaNa, door krijgslieden omringd; in den staart

Arja SoEDARMa, in 't ligchaam al de vorsten. Bulderend galmen de stem-

men des heirs, en de grond dreunt onder 't scharen der gelederen.

2. * De Panda wa-benden zijn gereed: zij rukken uit, soldaten , bevelhebbers

en vorsten^ allen naar behooren gerangschikt, en stroomen in eindelooze en

digt geslotene rijen aanhoudend naar buiten
,
gelijk de baren der zee , wanneer

3. zij zich over 't land uitstort, en de M^ouden onder water zet. * Als een berg

van bloemen vertoont zich het prachtige heir, terwijl het zich onder luid ru-

moer ten strijde schaart. De Arda-tjandra is hunne slagorde, de Wassende

maan ; dra is zij gereed , en volgens 't besluit van den vorigen nacht de plaat-

4. sen aan de borst, de vleugels, den mond" en den hals bezet (1). * Alleen wordt

nog JoEjoETSOEH met zijne krijgsmagt nagezonden, en aan de borst der slag-

orde toegevoegd. Nu staat de Tjandrasa hecht ineen; in onafzienbare

lengte strekt zij zich uit; in een duister verschiet verliezen zich de uiteinden,

noordwaarts en zuidwaarts ;,
uit het gezigt, als door eene sombere lucht be-

5. neveld. Ontelbaar is de menigte der gelederen. * De banieren vertoonen

zich als vuurbollen en regenbogen , blinkend en schitterend, tot in een grenze-

loos verschiet. Als bij stapels en lagen volgen (de troepen) achter elkander,

in diepe en digte drommen opeengehoopt.

De Korawa's aanschouwen met bewondering de slagorde derPandawa's.

6. * Eenige Pan da wa-benden, pas uit de kwartieren komend, ja mityakarda
kadoeroes madoengdoeng katawëngan, d. i. wagen zich verder, en

(1) Eig. » is zy gereed, overeenkomstig het besluit van den vorigen nacht, (ten aanzien van

«hen ,) die moesten post vatten aan de borst— enz."— De benamingen van ledematen moeten bier, even

als boven, bij XXIII, 3, is aangemerkt, in overdragtelijken zin vi'orden opgevat. Zij duiden slechts

de onderlinge betrekking der plaatsen aan, de mond de voorhoede, de hals de tweede afdeeling, de

borst de derde, de vleugels hetzelfde als in onze taal.
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vervolgen de verborgene vijanden^ afgescheiden van 't groote heir (1).

7. * Vorst KARNa (staat) in eene trotsclie houding, en wendt het hoofd nu

her- dan derwaarts, en rekt den hals," om de gelederen te overzien. De Vorst

van Mandraka, SALja^, is met hem op den wagen (gezeten). Karno, spreekt

tot den Vorst van Mandraka: //Zie, geëerbiedigd Heer, hoe talrijk zijn de

8. //gelederen der Panda wa's! * Zonder grenzen breiden zij zich uit; in het

//duister verschiet verliest zich de lengte en diepte des lieirs, digt op en ach-

//ter elkander gedrongen. Doch vergeefs: door Soerju's zoon , o Heer! zullen

//de lijken tot bergen woorden opgestapeld , zij zullen in 't rond verspreid lig-

9. //gen, tot den laatsten man verdelgd. *AVaar zijn ARDJOENa en WRëKODaRa

?

//zij zullen den dood niet ontgaan. Eerlang hoop ik het Panduwa-
//heir verteerd te zien, als eilanden, die vergaan^ door den pijl Wi-

10. //djuja-tjapa, als overstroomd door eene zee van vuur (2). * Gelijk de

//verdelgde eilanden zullen zij weldra overstelpt worden door eene zee van

//bloed (3). Gelijk de pad as-steen (4) verbrijzeld uiteenspat, wanneer het

//staal hem treft, zoo zal het Pandawa-heir vergruisd, vermorseld en verbrand

//worden. Ik wil mijn' vorstelijken zetel verlaten, indien ik mijn woord niet

11. //gestand mogt doen. * Ik zou als een lage bedrieger voor de wereld ten

//toon staan, indien ik week, en niet langer den naam van Vorst verdienen."

Barsch antwoordt de Vorst van Mandraka, vol afkeer en met stuurschen

(1) Of: »vervolgen de vijanden, en verbergen zich afzonderlijk van 't groote heir" ? — In ieder geval

bevat deze strophe niets anders dan eenige duistere woorden of klanken, uit het Kw. verminkt en

zonder zamenhang overgenomen, met bijvoeging van eene zoogenaamde uitlegging, die, al ware zij

overigens juist, hier geen' gezonden zin oplevert. Zie Kr. aant. bij pd. 6.

(2) Met andere woorden: de Panditwü's zullen vergaan, verteerd door 't vuur van den Widja-

ja- tjapa, gelijk eilanden, overstroomd door de zee. In 't Jav. is naar gewoonte de allegorie als

't ware ontleed, door ieder deel een voor een met zijn beeld te vergelijken: dePandawa's zijn ge-

lijk eilanden; de Wdj.- tj. gelijk eene zee, die de eilanden overstroomt ; het vuur van den Wdj.- tj.

gelijk het water der zee.

(3) Eig.: het vergaan van de eilanden zal hierin bestaan, hierdoor worden voorgesteld, dat zij (de

PP.) worden overstelpt door eene zee van bloed ; of: gelijk de eilanden vergaan door een' watervloed,

zoo de PP. door of in een' stroom van bloed. Deze laatste treedt hier, als een nieuw beeld, ia

de plaats van den vuurstroom, die in pd. 9 voorafgaat.

(4) Eene soort van steenachtige aarde, die aan de oevers van rivieren gevonden wordt, en zeer

breekbaar is.
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blik: //Ei, staak die zinnelooze leugentaal! Het past niet, dat zulke woor-

//den in 't openbaar worden uitgesproken. Laat den strijd alleen u bezig

12. //houden! * Spoedig, ik verlang het te zien, hoe al die vijanden opstaande

//voet vergaan, als vliegende mieren, die, uit de lucht bij zwermen neerge-

//gedaald, den dood vinden, door neer te storten in 't vlammende vuur! Wie

13. //toch zou deze uwe rede ^ zonder lagchen kunnen aanhooren, wanneer gij de

//verdelging belooft van een' magtigen vijand, die niets dan ware helden , die

//geen' enkelen lafaard telt? Gij zijt te vergelijken met vleesch, dat door de

14. //Pandawa's wordt toebereid tot elk geregt, dat zij begeeren (1). "^ (Ofwel,)

//zoo gij rijst waart, de Pandawa's zouden ugaar koken. Uw hart zie ik

//reeds — het is mij duidelijk vóór oogen— tot spijs verstrekken voor de vu-

//rige wapenen. Een mensch als gij zal ongetwijfeld eenmaal tot een aan-

15. //baksel worden "^ in den zwavelpoel der hel!"

Diep gekrenkt op 't hooren van die taal buigt SoERj'as zoon het hoofd, ver-

bleekt en verbitterd door de smadelijke woorden van Mandrak a's Vorst.

Met woedende drift spoedt hij ten strijde, en in dreigende houding jaagt hij

16. den wagen voort. * Door Vorst SALja's taal ten uiterste geërgerd en in 't hart

gegriefd, valt IvARNa met zijne benden dreigend, met dolle woede aan. De

vorsten en hoofden der Korawa's werpen zich gezamenlijk op den vijand,

17. rollend als bergen, als een stortvloed van rotssteenen , '^ om hem te verpletteren

door eenparigen aandrang. DoERjoDaNa voert de bevelhebbers voorwaarts;

met hunne talrijke benden, met olifanten, paarden en wagens volgen zij in

gesloten gelederen het voetspoor van hun' veldheer, den wijdvermaarden held,

KARNa^ die niet ïoij/d uit den strijd.

(1) D. i. gij zijt geheel weerloos in hunne handen; zij kunnen met u doen, wat zij maar willen;

zij kunnen u maken en breken.
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ZEYEN-EN-DEETIGSTE ZANG.

D o E R M A,

1. Vorst KARNa viert zijn' moed den teugel. Pluks spant hij den boog, die

schuddend zich ontlaadt. Als bliksems komen (de schichten) te voorschijn:

met donderend geraas werpen zij. zich neder. Twintigduizend ontsnappen aan

3. den boog, en vallen op den vijand neer, en vervullen hem met schrik. *Vóór

allen uit spoedt de wagen van A wan gg a's Vorst, blinkend, vlammend en

lichtend, als de Dagvorst (1), wanneer hij, lichtstralen in 't rond spreidend,

zich boven 't gebergte verheft. Zijne kroon flonkert van edele gesteenten.

3. * Schoon en krachtig is de gestalte van den Vorst van Awünggu, den koe-

nen en magtigen held. Van verdubbelden moed zwelt het hart der Kora-

w a-benden ; nu zij worden aangevoerd door een' veldheer, zoo schoon^ zoo

magtig, en vermaard door krijgsdeugd en beleid.

4. * Steeds verder streeft de wagen van Awangga's Vorst: den mond der

slagorde voorbij , langs de voelhorens henen , vervoert hem zijne drift. Stor-

5. mend gaan de bevelhebbers^ de honderd Korawa's, hun' veldheer na. * Ver-

pletterend als een instortende berg valt het Korawa-heir (op den vijand). De

gelederen wijken en deinzen; het heir der Pandawa's verstrooit zich onder

den heftigen aanval. Buiten staat tot tegenweer, geraken zij in verwarring,

6. en woorden vertreden, verdrongen en overhoop geworpen. "^ Als een regen

vallen de pijlen van den dapperen Vorst van Awangga en van de (overige)

helden, die met alle magt hunne werptuigen afschieten. Zij dwarlen door-

een in de lucht, en hechten zich ruischend (in de ligchamen der vijanden),

als om ze tot moes (2) te vermalen. De Pan da w a-benden ontvlieden het

strijdperk.

7. * In allerijl dagen Satyai^i en DRësxa-DyoEMNa tot tegenweer, met al de

dip at i's. De uiteinden der Arda-tjandra zijn uiteengerukt en verward.

NAKOELa en SADÉwa rukken voorwaarts, om den strijd te hervatten, en drin-

(1) DlWANKaR;", eig. dagmaker , d. i. de Zon.

(2) Jav. roedjak.' zie boven, bij XVIII, 7.
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8

9

10

11.

gen woedend op den vijand in; maar 't gelukt hun niet, hem van de plaats

te doen wijken. "^ Onder 't gekletter (der wapenen) worden de Pandawü-
benden teruggedreven , in verwarring gebragt . ter neder geworpen en verplet-

terd. Nog houden PARTa en WRCKODaRa stand met onbezweken' moed, en

schieten onvermoeid hunne pijlen, die dwarlend als rookwolken opstijgen.

* WRëKODaRa lost den Bargawastra, die met gedruisch nederstort op de

Korawa-benden ; de pijlen van PartE vallen kletterend neder, en geven

velen den dood.

De Korawa's vallen gezamenlijk aan , * ziende , hoe hun veldheer on-

wrikbaar 's vijands woede tart, terwijl hij de pijlen naar alle kanten om
zich heen schiet, en de dooden tot stapels opeenhoopt. Als één man drin-

gen de Korawa-benden voorwaarts. Waar de voorhoede zich opent, treedt

de achterhoede in de plaats (1). Alles overstelpend en vertredend, stormen

zij met vereenigde krachten voort.

* Tot tegenweer naderen de Vorsten van Wirata en Tjampala met hunne

benden, en doen de aarde daveren onder hunne voetstappen. Zij Averpen zich

op den vijand, en weren hem af; maar van achter Avordt het aantal steeds

grooter. Spoedig komen Madrim's zonen aangesneld, en DRësTa-DroEMXa,

Satyaki en Sikandi ,
* om 't gevaar te keeren , en overvallen gezamenlijk den

zoon der Zon. Van alle kanten aangevallen, onverhoeds bedreigden beschoten, in

't naauw gebragt, door overmagt overstelpt, houdt de Vorst van A w a n g g a onwrik-

baar stand met onverschrokken' moed. De gelederen der Korawa's openen

13. zich; zij wijken * onthutst, niet wetende, hoe KARNa zijne krachten inspant.

Met donderend geraas ontwikkelen zich (zijne) pijlen, gelijk de bliksem, die

uit de wolken schiet, en storten zich al ratelend uit. Bij zwermen komen de

pijlen te voorschijn, en overvallen den vijand, en verspreiden verwarring en

dood.

* Koning DoERJonaNa , Sakoeni en DoERMOEKa , ziende dat de veldheer

onverschrokken strijdend naar 't midden doordringt, snellen hem vol geest-

drift te hulp. Aanstonds is het als een stortvloed van rotsen. Uiteengewor-

pen en van rondom overvallen, slaan de Pandawa's aan 't wijken, * Door

digte drommen van achter overrompeld, overstelpt door den vloed van aanrol-

12

14

15

(1) Of Avel: ))zij breken door de voorhoede heen, en werpen zich op de achterhoede"? Vgl. XII, 22. 7.
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lende steengevaarten (1), geven zij zich aan blinde wanhoop (?) over. 't Was
den Pandawa's nog in 't geheugen, hoe GATOTKaTja den dood ontvangen

16. had van SoERja's zoon. * Daarom stuiven zij verstrooid uiteen: slechts de

bevelhebbers blijven over, en de edelen, door hunne troepen verlaten , die van

vrees bevangen zijn door den woedenden aanval van Awangga's Vorst, door

zijne snelheid, zijn' moed en zijne wondermagt.

17. * Met telkens onstuimiger woestheid slaat hij verdelgend in 't rond, in

vreeselijke woede ontstoken. Als duizend wilde stieren woedt hij in toome-

looze drift, verbitterd, met gramstorig gelaat en dreigende blikken. Al, wat

18. hem tegenkomt, ligt geveld, of wijkt weerloos uiteen. * Door zijn' heftigen

aanval is de Arda-tjandra vernield. Zoo gaat Karno, in den strijd te werk,

als zou hij de aarde verdelgen: zij schijnt hare vernietiging nabij. De vijand

wordt verpletterd en overreden door den wild golvenden wagen, die stootend

heen en weer geslingerd wordt.

19. * Nar end ra IvResNa geeft een' wenk, die verstaan wordt door Pr a boe

JoEDisTiRa. Terstond ratelt zijn wagen, en hij dringt met alle kracht naar

20. 't midden door. Dreunend komen de hoofden , de edelen en vorsten * tot

gezamenlijke tegen weer op; vernielend is de werking hunner wapenen. On-

vermoeid lost PARTa zijne pijlen, en DResTa-DYOEMNa, NAKOELa en SADÉwa,

driftig strijdend, met Satyaki tegader. De vlugtende benden keeren terug.

21. *In toorn ontstoken, vaart WReKODaRa ten strijde; hij zwaait de knods om
zich heen, en, schreeuwend met overmoedig gebaar, valt hij met dolle Avoest-

heid aan. Arja Satyaki volgt zijn voorbeeld, en dringt hevig strijdend

naar 't midden door, zonder adder zich om te zien.

(1) In verband met het voorafgaande, in 14, s, schijnt hier met de » steengevaarten" slechts eeno

figuurlijke voorstelling van de aanvallende benden bedoeld te zijn, even als in 't Kw.rzie Kr. aant.

bij 15, 2. Elders vindt men evenwel in eigenlijken zin melding gemaakt van herrjpijlen, als een fabel-

achtig werptuig, dat zich in bergen of groote steenklompen ontwikkelt: zie b. v. XXXVIII, 5.
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ACHT-EN-DERTIGSTE ZANG.

P A N K o E R.

1. (Razend) als duizend dolle olifanten, zwaait WReKODaKa de knods om zich

heen. Naar 't midden dringend, werpt hij verwilderde blikken in 't rond;

telkens wendt hij 't hoofd, en staart in alle rigtingen heen (*), en beukt er

2. regts en links op los. * Vele olifanten liggen uitgestrekt ter aarde, en wa-

gens tot gruis met de berijders vermengd. Onvervaard woedt hij voort, geene

hindernissen ontziende.

De Vorst van Awangga wordt zonder ophouden van nabij bestookt, met

"1 schoten overstelpt, met pijlen beregend, * van links en regts om strijd over-

vallen. Al vechtend dringen de Pandawas aan, en spannen alle krachten

in tot een' heftigen worstelstrijd. 't Is onmogelijk hen (1) af te weren. De strijders

vermengen zich, en wisselen hunne slagen. De Korawa's houden moedig

1. stand^ de Pandawa's dringen er onstuimig op in. * Men grijpt elkander

aan, en houwt er op los, en werpt zich met de nagels op elkaar. De Ko-

rawa's wankelen; velen storten neder en geraken onder de voet, door een'

nieuwen aanval van AVReKODaRa. Uiteengeworpen , verstrooid en nagezet,

vallen zij onder de slagen der knods tot stapels opeen. Velen liggen doorgehou-

wen ter aarde uitgestrekt. In verwarring vlugten zij, het strijdperk ontrui-

5. mend, * voortgejaagd door DANANDjaja, wiens geschut zich in honderdduizend

steenen, als zoovele kleine bergen, over hen uitstort, en bij 't neerkomen

alles vernielt, wat getroffen wordt. Schrikwekkend is de schok der neerstor-

tende steenbergen, die, omhoog gevoerd, al golvend komen aanrollen (2).

De troepen der Korawa's vlieden uiteen.

{*) Woordelijk aldus: «liy gaat naar 't midden balingoeh-balingoeh. De houding van WRë-

uKODuKa is, gedurig om te zien; balingoeh-balingoeh beteekent: omzien en naar alle kanten

«uitzien."

(1) Of hem, Kaen-u?

(2) In 't Jav. heerscht hier weder eene opeenvolging van gelijke klanken, en moet men dus den

zin niet te streng ontleden. Vgl. het Kw. in Kr. aard. bij 5, b.



ACHT-EN-DEllTIGSTEZANG. 105

6. * Praboe Karne wordt steeds naamver ino-esloten. Men drino-t onstuimisr

op hem in, men tracht hem te misleiden en onverhoeds te tretFen. Tegelijk wordt

hij met een' onafgebroken stroom van pijlen beschoten. Maar onwankelbaar

staat hij overeind in zijn' wagen , wenkende met de hand de vlugtende benden

7. tot zich. Bedreven in 't onderwijzen van den strijd (1), * ziet hij om, en

roept het volk aan. Zonder ophouden lost hij afwerende pijlen, ratelend stroo-

men zijne uitdagende woorden, en als rookwolken stijgende schichten omhoog.

Vergeefs tracht de vijand hem te doen vallen.

8. Als de Koraw a-helden zagen, hoe hun veldheer nog * zonder wijken den

algemeenen aanval doorstond, hoe KAUNa vol drift voortdrong, op zijn' rate-

lenden wagen, vergezeld van zijne zeven zonen, allen met magt begaafd, toen

volgde KoEROE-PATi met al de Korawa's, om den aanval van Awangga's
Vorst te ondersteunen. Dreunend komen de Korawa-benden aangerukt, en

9. omstuwen hem van beide zijden * met digte drommen, terwijl IvAUNa onstui-

mig vechtend voorwaarts dringt. De honderd Korawa's stormen eenparig

voort in geslotene gelederen; de Panda w a-helden trekken hun tegen in tel-

kens toenemend aantal. Met vuur wordt de strijd gevoerd, onbewegelijk

10. de aanval doorgestaan. * De pijlen vervullen het luchtruim. Vijanden en

vrienden vieren hun' vermogens den teugel. Allerlei werptuig vliegt dooreen

en stoot op elkander. Met vreeselijk geraas, als van instortende bergen,

werpt men zich driftig opeen, in algemeenen kampstrijd, en grijpt elkander

11. aan, beurtelings verwinnend en verwonnen. * Digte drommen komen van

achter in menigte aangerukt. Vriend en vijand stort zich op elkander, om

zich de zege te betwisten. De lijken stapelen zich opeen, en hoopen zich op,

bij laag op laag. Het bloed vloeit bij stroomen; vele dapperen zijn dron-

12. ken van bloed. De Korawa-helden verliezen velen door den dood; * ook

de Pandawa's sneuvelen bij geheele troepen. Reeds zijn de slagorden

vernield, eerst de Arda-tiandra, de slagorde der Pan da wa's; daarna is die

der Korawa's, de scharen van den Kreeft, verwoest. In de woeling van

den strijd trekt niemand zicli terug.

(l) D. 5. waarschijnlijk z. v. a. m gewoon om voor te gaan ia den strijd": — theoretisch onderwijs /.al

hier wel niet bedoeld zijn?

14
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NEGEN-EN-DEETIGSTE ZANG.

D o E K M A.

1. Door de hette van den strijd wordt het ganscLe heir als in eene zeef ge-

scliud. Maar door de beschikking der verhevene Godheid heeft er in den

strijd geene verwarring plaats; dat wil zeggen, dat geringen met geringen,

edelen met edelen zamentreffen in den algemeenen aanval , zonder eene tegen-

2. partij te kiezen. * Hoe onstuimig de drift zij, waarmee men zich strijdend op-

eenstor t, toch is er geene verwarring in de partijen. Het lot des oorlogs wil

,

dat geen edele een' geringe op zijn' weg vindt, maar geringen en gemeenen

elkander ontmoeten (1).

3. ^- WEësa-sÉNa , de zoon van Awangga's Vorst, komt in den strijd Sa-

TYAKi tegen. Hij lost een' pijl op hem, en beschiet hem andermaal en ten

derden male, maar kan hem zelfs de huid niet verwonden. Door eene ha-

4. gelbui van schichten overvallen ,
* staart Satyaki (slechts) in 't rond, maar geen

der wapenen dringt in zijn ligchaam door. Muks beantwoordt hij den aanval

met een' slag van zijne knods, en Arja WResa-sÉNa, ligt met zijn' wagen

vermorseld neer.

Satyaki wordt van alle zijden overvallen. Veertig Korawa's dringen te-

5. gelijk op hem aan. * Van rondom bestookt, van regts en links met knods-

slagen bedreigd, knipt Satyaki (slechts) met de oogen, en, zwaait hij op

zijne beurt de knods, dan sneven de aanvallers tegelijk met hunne olifanten;

paarden en wagens, door zijne slagen getroffen, liggen in menigte verbrijzeld

met de rijders dooreen.

(1) Of dit op te vatten is als een algemeene regel, of als eene bijzondere omstandiglieid van het

hier beschreven gevecht, is in den tekst twijfelachtig, even als in de vertaling. Zeker is het wel

in overeenstemming met de gewone voorstelling van gevechten in de Jav. verhalen, waarin de ver-

schillende partijen doorgaans met verwonderlijke symmetrie zijn zamengesteld.—Voor edel en gering

heeft het Jav. eig. goed en slecht: zie daarover de noot bij XXVII, 5.



NEGEN-EN-DERTIGSTE ZANG. 107

6. * Koning JoEDiSTiRa biedt bet hoofd aan den Vorst van Awungga. Gelijk-

tijdig lossen zij hunne schichten; gelijktijdig werpen zij zich op elkander, en

. voeren een' onbeslisten kamp. Beider wapenen stompen zich af, en tegelijk

trekken zij zich terug, om hunne wapenen te verwisselen.

7. * Zich mengend in den strijd, komen van achter de Pan da w u-benden ge-

zamenlijk aanstormen , en ais onstuimige baren ontwikkelen zich de bergpijlen.

De Vorst van Awangga wijkt. De Panda wa-benden dringen op hem
8. aan, en stuwen hem verder, en jagen hem na. * Dreunend stormen de hel-

den, op wagens, paarden en olifanten (gezeten), voorwaarts, om (den vijand)

te verdelgen. De gelederen der Kor aw a's deinzen: zij worden van de

plaats gedrongen , onder de voet geworpen , met geweld vertreden. Alles

slaat op de vlugt: uiteengedreven, wijd en zijd verstrooid ontruimen zij 't

slagveld.

9. * DoERJODaNa geraakt in 't naauw (1) met Sakoeni , DoERMOEKa en Doesa-

saNa, ook Djaja-wiKaxa en Swaiana, haastig gevolgd door WjieKODaRa, die

hun zijne pijlen nazendt. Weldra is hij hun nabij , en roept hun toe , met

10. dreigend uitgestrekte hand :
* //Hei, holla, DoERJODaNa ! waarom vlugt gij ? Wacht

// mij af, en laat ons vechten ! Toe
,
gij allen , blijft staan , en biedt mijn' aanval het

// hoofd : hier vindt gij eene w^aardige tegenpartij ! Schaamt gij u niet te vlie-

11. //den, verachtelijke lafaards die ge zijt! * Gij , zoon van den blinden bedrie-

//ger, dien schelm, dien gek^ gij schaamt u mij aan te zien! Een held zou

//in uwe plaats (2) trachten, het hoofd van zijn' vijand af te houwen in 't

12. //midden van den strijd. Wilt gij dit niet, zoo buig u voor mijneder, * en

//werp u met het aangezigt op mijne voeten; dan zal ik u 't leven laten!" —
DoERJODaNa wendt het hoofd om, en spant den boog, en roept op barschen

13. toon, onder herhaalde schoten: //Gij weet van geene schaamte ,
* gij uitvaag-

//sel der aarde, gemeene schurk, vriend van de reuzen! Als ik iemand van

//uw' stempel doodde, de wereld zou er schande van spreken, dat ik zulk een

(1) ))Ea neemt de vlugt", staat hier in 't Kw. bij, en dient in onzen tekst ook wel onderverstaan

te worden.— Het woord (nn'qn/niunl'L in vs. 2 schijnt overtollig, even als in 't Kw., waar hot

meermalen zoo voorkomt, gelijk trouwens ook wel gezien luorden'va. 't Hollandsch, ofschoon t hier

moeijelijk is over te nemen.

(2) EIg. »het ware gewoon, natuurlijk, eigen aan een' held,.... enz.
.
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14. //verachtelijk wezen gedood had!" — 'Na die woorden * schiet DoERjoDSNa

zijne pijlen af. Hij wordt beantwoord (*) door WReKODaRa: de Bargawastra
vliegt heen, treft de pees van den boog, en breekt ze door midden. Soe~

joDaNa neemt ontmoedigd en door vrees bevangen de wijk.

15. * DoESAsaNa bemerkt het gevaar van den strijd, en beschermt zijn' vor-

stelijken broeder. Op zijn' olifant (gezeten) houdt hij onbewegelijk stand, en

spant den krakenden boog. Onder een' vloed van tergende woorden vliegt

16. de pijl Barla heen, en treft het doel. * WRëicoDaRa, door den pijl Barla

getroffen, valt op zijn achterste neêrgesmakt. Tot bezinning gekomen, staat

hij op , en spant den boog. Een' tijd lang wisselen zij hunne schichten , met

inspanning van krachten, en stellen al hun' moed en hunne vermogens in 't

17. werk. * Ten laatste breken beider bogen te gelijk. Schielijk nadert WRëKo-

DÜRa met de knods in de hand (en roept): //Vuile deugniet, doortrapte boos-

18. //wicht, gemeene schurk, ellendige snoodaard, * gelukkig dat ge mij tegen-

//komt in "t gevecht! Wie van ons bezwijkt, zal er 't leven bij laten!" —
Tegelijk nadert WRCKonaRa met een' woesten sprong, en slingert de knods

19. tegen DoESAsaNa's olifant, die levenloos neerstort. * Behendig springt Doe-

SAsaNa van den verpletterden olifant af, en valt op zijne beurt met den to-

mara op zijn' vijand aan. Onvermoeid beuken zij op elkander, en wisselen

20. de knodsslagen, terwijl DoESASaNa uitroept: * //O gij smeerlap (1)^ voorwaar,

//niemand weet, aan wien gij 't leven te danken hebt. Ik zie 't nog, hoe gij raas-

//det, toen ik eenmaal op het punt stond, uwe hoer van eene vrouw tot mijn'

21. //wil te brengen (2), en zij het maar bij toeval ontkwam-" — * Zoo sprekend,

(*) Men lette op de merkwaardige woordvoeging in <ut<m^'MQ.m/i^-%\ als ware 't een complex

passief YSuU n^ii^aJi-m.x^iBt^tni'i, Vgl. XXXVTII , 7, s: iLnnsn^p2(U{^^(L,n^itJnniMaj)(asn\ op dezelfde

wijze gevormd van iun{S^[^ivi}iK/)\i

(1) Eupliemisme voor pislap, zoo als eig. in 't Jav. staat.

(2) O vertaalt: ulk zag de Loer uwe vrouw wel eens driftig. Bijkans had ik haar gebruikt."— Het

kan inderdaad wel zijn, dat aj^^arna^ op de vrouw, instede van op WRëKODaKa, slaat , ofschoon dan

de scheldnaam van hoer hier minder te pas zou komen. Buitendien schijnt de geheele woordvoeging

gebrekkig, althans duister; en de toespeling van DoesashXu heeft, zoover ik weet, in de Jav. mythen

geen' grond. Waarschijnlijk doelt hij oorspronkelijk op het gebeurde met Deaüpadi bij het dobbel-

spel (zie Gesch. d. PP. § 42 j; maar in de Jav. overleveriüg is zij niet als de vrouw van WRëKO-

üaR ii bekend.
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wil DoESASiiNa een' sprong nemen , maar wordt achterhaald en in 't haar o-evat.

Hij stort achterover, en wordt hevig getrapt en geschopt. Zijn nek wordt

achterstevoren gedraaid, zijn gelaat bijna uiteengereten; voorover geworpen,

22. wordt hij over den grond geschuurd. -'^ Met geweld wringt hij zich omhooo-,

maar wordt weer voorover op het aangezigt geworpen , en aanhoudend met den

voet tegen den grond gestampt. —DoESAsaNa is uitgeput. Maar tot zijn' bijstand

23. nadert Koeroe-pati met al zijne broeders. Om strijd vallen ^ de K o r aw a-helden

met eenparige woede aan; maar WnëKooaRa houdt onbewegelijk stand, zonder

wankelen of wijken. IJlings stormen de P a n daw a-benden hem te hulp, en bieden

24. den vijand het hoofd. Onverhinderd viert * WnëKODana zijne woede bot in 't mis-

handelen van DoESAsaNa. //Ha, DoESAsaNa," (roept hij:) //thans ontvangt gij

//'t loon voor uwe ongehoorde snoodheid!" — Brullend als een leeuw verheft hij

de stem, en gilt het uit: //Aanschouwt, goden, (de vervulling van) W*RëKo-

25. // DaRa's gelofte , * om de snoodheid van DoESASaNa te vergelden , en al zijne

//verraderlijke streken! Gij allen, vorsten, groeten en edelen, zij t getuigen van

26. //BiMas toezegging, en hoe hij zijne gelofte vervult!"—* Tevens woelt hij met

de nagels in den buik van DoESAsaNa, die stuiptrekkend opspringt, en zich

kromt en wringt van pijn. Hij werpt zich met de voeten heen en weer, en

valt op een' afstand neder, den buik met bloed overplast, het hoofd door

vuistslagen verbrijzeld, met den voet te barsten gestampt, en stroomend volgt

hem het bloed.

VEERTIGSTE ZANG.

P A N K o E R.

1. Met luider stem roept WRëicoDaRa : // Ziet, K o r a w a ' s , nu kan Dropadi weer

//beginnen, zich 't hoofdhaar op te binden, en het wasschen in Korawa-bloed!

//Och, DoESAsaNa, vermoei u toch niet, om zooveel beweging te maken! gij

2. //komt er toch niet weer van op (*) ! * Kom, stel u te weer, zoo gij

(*) Misschien beter aldus op te vatten: <Lfnn^:inTi'rjiimaAA^iin\ ir^itmrLif^irja.itax.i^n^duM enz,: ngeef u

«toch zooveel moeite niet! wat gij ook doet, gij zult toch niet enz."
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//kunt! Wat wringt en schurkt gij uw' verscheurden buik, en tracht al

//spartelend te bijten! Gij ellendige schurk! lage snoodaard die ge zijt!"—
Roerloos ligt DoESAsaNa op den rug uitgestrekt, terwijl BiMa, hem schrij-

3. lings tusschen de beenen klemmend, het bloed uitzwelgt, * het lijf doorwroet,

de ingewanden achter elkander uithaalt, en aan duizend stukken rondom zich

werpt. Weldra is DoESAsaNa gestorven door de hand van WRëKODaRa. Maar

lang gaat hij nog voort het bloed te slorpen; hij slaat het lijk te morselen,

4. en beukt het aanhoudend tegen den grond , * hij trekt het de darmen uit

,

en scheurt ze aan flarden uit elkaar, tot een schouwspel voor den vijand.

Zoo is zijne gelofte volbragt. Met de knods dansend, roept hij met bulde-

rende stem tot DoERJODaNa, terwijl hij de stukken van 't lijk in 't rond

5. strooit, en de dijen spelend omhoog werpt: * //Koeroe-pati, ziehier uw'

//broeder! daar ligt zijn lijk, tot gruis vermorseld! Haal het weg, zoo gij

//kunt, of volg hem in den dood!"— Als de donder buldert zijne stem.

6. De Panda w a-benden stormen ten aanval met eenparig geweld. * Tege-

lijk verheft zich een Avervelwind; de hemel wordt verduisterd; storm en wind-

vlagen woeden dooreen ; met vreeselljk gedruisch davert de aarde bij 't ratelen

des donders; de gansche natuur is in strijd; alles raast dooreen; bij hevige

wind- en regenvlagen worden uit hemel en aarde ongewone klanken vernomen;

de bliksem flikkert; de bodem kantelt en barst vaneen, weêrlicht en bliksem

trillen door de lucht.

7. * Verstrooid wijken en vlieden al de KoraWa- benden met hunne hoof-

den. Door de Pandawa's vervolgd, geraken zij andermaal onderde voet.

Vele olifanten en wagens worden ter neer geveld.

8. Partu, Nakgelu en SADÉWa, DRësTa-DYOEMNa en Satyaki * keeren terug

(1) met hunne wagens; slechts WRëKODaRa gaat te voet en alleen: hij ge-

bruikt de knods als een' kaatsbal, en danst er mee den geheelen weg langs.

Vorst JoEDisTiRa komt hem te gemoet, en prijst hem met minzame woorden.

9. Een ruim onthaal is hem bereid, * en allerlei dranken van aangenamen geur.

Op het luisterrijkst wordt hij door zijn' ouderen broeder vergast, terwijl zij

zich verlustigen met te spreken over zijn' woedenden strijd, naar den eed.

(1) Namelijk van de vervolging.
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tegen DoESASaNa gezworen, en hoe hij de gelofte vervuld heeft van Dropadi's

haarwrong.

10. *A1 de krijgsknechten begeven zich ter ruste (1), en haasten zich om
strijd, om eene schuilplaats te zoeken in de lommer van 't geboomte. Wie
geen aandeel in de schaduw erlangt

, gaat schuilen onder de vlaggen en wim-

pels. Bevreesd voor de hette, zoekt ieder op zijne wijs eene schuilplaats.

11. ^ Onbekommerd genieten zij de rust, en drinken van de toegezondene ver-

verschingen, zonder te vermoeden, dat er een vijand (nabij) is. Reeds neigt

de zon ten ondergang (2), als de Vorst van AwanggS. nadert in onstuimi-

gen aanval, gevolgd door de honderd Koraw a's, die, aanstormend, den

vijand doen wij/een.

EEN-EN-VEEETIGSTE ZANG.

D o E K M 1.

1. Als een stortvloed (8) treft de woedende aanval van Awangga's Vorst.

Dreunend spoeden zich de Pandawa- benden Vorst KARNa te gemoet: on-

wrikbaar staan de bevelhebbers, maar zij worden onder de voet geworpen

en vertreden. Hij dringt er op in, en gaat onversaagd over de ligchamen

2. heen, * Ratelend vliegt de wagen, snel als een arend, voorwaarts. Met

donderend geraas komen de schichten te voorschijn; snorrend en bliksem-

schietend, dwarlen zij als rookwolken dooreen, en vervullen de lucht als een

stofregen. Op den vijand nederstortend, worden zij van achter door nieuwe

3. zwermen gevolgd. * Verpletterd stort alles ter neer. Niets is bestand tegen

de toomelooze diift van Vorst Karnu. De honderd Korawa's volgen

hem, en werpen zich vol woede op den vijand, om de nederlaag te

(1) Namelijk ter middagrust: -vvelligt met het voornemen, om na den middag den strijd te her-

vatten.

( 2) Zij gaat evenwel eerst werkelijk onder in 't begin van XLV, na KARXas dood.

(3) Of als eene instortende massa van aarde, puin of steenen: vgl. pd, 4.
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wreken. Bedreven in den strijd, doet bij de Pandavva's het slagveld ont-

4. vlieden. * Wankelend en onder de voet geworpen, stuiven zij uiteen; als

overstelpt door een' vloed van berggevaarten, die ruischend over hen heen

stort, vlieden zij wijd en zijd. Als door een' orkaan overvallen, worden de

Panda wa- benden weerloos vernield, en sneven bij menigte onder den schok.

5. "^Steeds verder dringt de Vorst van Awangga. Tienduizend strijders

bieden hem het hoofd: tienmaal duizend houden stand. De Vorst van Awano--

ga treedt (1) er onvervaard op in: zonder iets te ontzien, rijdt hij hun tegen

6. 't lijf en scheurt hen aan stukken. * Voorbij hen snelt de wagen van Vorst

KARNa, en 't (voet) volk, en de mantri's, op paarden en wagens (gezeten),

en de boepati' s op olifanten, met verward gedruisch bestormend en ver-

pletterend. De vijand deinst; alleen de helden blijven over, om den aanval

7. te weerstaan. * In dien nood bieden velen (den' overwinnaar) hulde, en ge-

ven de wapens over, en smeeken om het leven. Eer zij tijd hadden om te

ontkomen, zijn ze ingehaald en voorbijgesneld. Sommigen onderwerpen zich in

schijn, en maken gebruik van 's vijands achteloosheid, om ter zijde af te wij-

8. ken en op nieuw te ontvlugten. "^ Anderen worden terstond met het zwaard

getroffen, om 't lijf gevat en afgemaakt. Deerniswaardig is de toestand van

velen der P a n d a w a ' s. Tegengehouden , afgesloten , omsingeld , beklemd

en onder de voet geworpen, vallende, vertreden en verdrongen, zijn zij aan

9. de uiterste verwatóng ten prooi. * Sommigen worden uit de hoogte op het

hoofd getroffen, met de voorpooten (der rijdieren) getrapt, of overreden door

de wielen der wagens, door de olifanten en paarden, die dreunend en stor-

mend aankomen. Geene stem wordt gehoord van Karnh en de Korawa's
10. in den strijd. * Talloos zijn de slagtoff'ers van 't woedend strijdgeweld van

Awangga's Vorst. Bij tienduizenden worden zij neêrgehouwen. Velen ver-

mengen zich met den vijand; maar in 't razend woeden bemerkt men niet,

dat het vijanden zijn. Vele honderdduizenden vinden den dood.

11. * NAKOELa en SAüiiiwa bieden vruchteloozen tegenstand: hun wagen wordt

verbrijzeld. Joejoetsoeh (2) ziet zijn voertuig vermorseld door een' pijl van

IvARNa, die vol moed en kracht van zich afslaat. De vermogende schich-

12. ten komen in menigte te voorschijn, en vervullen de ruimte. * De Prins

( 1 ) Dit is hier in oneigenlijken zin te verstaan , daar Kaen'u zich op een' wagen bevindt.

(2) Over Joejoetsoeh zie Kr. aant. bij 11, i-s.
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van Tjampala neemt de wijk, door zijne troepen jammerlijk verlaten;

Satyaki geraakt in 't naauw, en neemt afgemat de vlugt. Het vaandel

van de schoone Dèwi Sikandi kronkelt en vi^ikkelt zich heftig ineen.

13. * Zoo vlieden de benden van Tjampala wijd en zijd in verwarde

vlugt, om het leven te redden; ook het volk van Wirata stuift uiteen,

en vliedt naar alle kanten. DResTa-DYOEMNa , Satyaki
;, Madrim's zonen,

14. JoEJOETSOEH , allen zoeken hun behoud in de vlugt. * Vele vorsten en

hoofden sneuvelen, onverhoeds overvallen door Awangga's Vorst. De voor-

vechters en helden, door vrees bevangen, dolen ginds en herwaarts rond.

Koning JoEDiSTiRa, op afwering van 't gevaar bedacht, ijlt ter hulpe,

15. en lost zijne pijlen. * Ten getale van twintigduizend komen zij zwermend te

voorschijn, en snellen den vijand te gemoet. WRëKODaRa lost fluks den

Bargawastra: bij digte drommen ontwikkelen zich de pijlen in 't lucht

-

16. ruim, snorrend en donderend, en werpen zich gezamenlijk neder, * en stui-

ten de schichten van SoERja's zoon. ARDJOENas geschut buldert als een

hevig onweer, met stormvlagen en bliksemstralen ( I ): viermaal honderdduizend

bergen komen te voorschijn, bergen van steen, die zich alle neerstorten

17. op den vijand. * Zij stooten zaam en vermengen zich met de wonderkrach-

ten (2) van Awangga's Vorst: dooreenwarlend in de lucht, voeren zij den

strijd van bovennatuurlijke vermogens. Schitterend en flikkerend, als sterren,

die zich uitstorten over 't aardrijk, strooijen zij zich in 't rond, vermengd

met weêrlicht en bliksem.

18. *Sri KARNa en de honderd Korawa's komen tot staan. SoEjoDa-

Na is getroffen door een' neêrkomenden schicht, en ontsteld, ofschoon 't wa-

pen niet in zijn ligchaam is doorgedrongen.

Ijlings nadert de wagen van Dvvarawati 's Vorst (3), en baant zich een'

(1) In den tekst schijnt hier weer de voorstelling van een werkelijk onweder met het beeld der

vergelijking vermengd te zijn. Vgl. XII, 16, en de noot ald.

(ü) D. i. met de door zijne wondermagt voortgebragte wapenen.

(3) D. i, de wagen van AEDJOE^fa, door KRës>fa bestuurd. Het blijkt althans niet, dat Ardjoesj"

nog steeds den wagen van Kuësxü bereed, die hem voor de vervulling van zijne gelofte tegen Dja-

^s^DK^xS. geleend was; en in 't Kw. staat hier dan ook uitdrukkelijk: de wagen van Ardjoeïja.

15
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19. doortogt tot het midden der strijders. ^ Al de helden werpen zich in den

strijd. Eenigen vechten in 't gebergte of in 't woud, anderen op den rand

van een ravijn, genen aan den oever der rivier. In hevigen kamp dringen

20. zij opeen, bij beurten aanvallend en aangevallen. * Met luidruchtig getier

betwisten de helden elkaar de standplaats in 't ge vecht ^ en dringen om strijd

naar voren, anderen naar achter (?). In verwarring vermengen zij zich in den

strijd, ziende dat in 't midden van 't strijdperk de twee voorvechters het

hoofdhaar uitschudden (1).

TWEE-EN-VEEETIGSTE ZANG,

S I N o M.

1. De edele DANANDjaja en de Vorst van Awangga zijn tegenover elkander

genaderd, beiden op hunne juweelen wagens (staande). Regts en links ver-

spreidt zich het licht, als van zonnen, wier stralen ineenvloeijen. Geleid

door KRësNa en SALja^ zijn zij als tweeDjAGAD-NaTa s (2) op hunne glansrijk bhn-

2. kende wagens. *Bij de snelle vaart der wagens, met versierselen bestrooid

als met een' regen van sterren, die zich vermengt met het gefiikker der wa-

penen, is het, of weêrlicht en bliksemstralen kruisend dooreenschieten met

vuurbollen en regenbogen.

De blikken der edelen ontmoeten elkaar: beiden zijn vol schoonheid, en

3. elkaar gelijk, als of ze waren afgewogen tot het tAveegevecht (3). * Zij waren

(1) O verklaart dit in parenthesi door: "hunne magt te voorscLijn doen komen."

(2) De vergelijking met twee DjAGAD-NaTa s (twee evenbeelden van den God DjAGAD-N^tTa) kan

ook geaclit worden op de voerlieden KKeSNsi en SALJa te slaan: zie Kr. aant. bij 1, s.

(3) Over de uiterlijke gelijkenis tusschen Akdjoenü en Karnü zie Gesch. d. PP. § 18, noot.
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als een paar Batara Goeroe's, en schenen te verdwijnen in de juweelen

wagens (1).

In 't Noorden en in 't Zuiden staakt men den strijd: allen nemen als toe-

schouwers aan het tweegevecht deel. Beiden waren toonbeelden (3) van be-

valligheid. Wanneer men ze aanzag, was 't of zij alle bekoorlijkheden der

aarde zouden te niet doen, en de wereld (met de hunne) vervullen. Zij

4. schenen tegen elkander afgewogen. * In 't luchtruim verdrongen zich de

djawata's, die den strijd van ARDJOENa en KarncT. kwamen aanschouwen,

en hen huldigen met welriekende geuren. Met huivering en angst zagen de

déwa's het aan, beducht voor de twee strijders, dat een van beiden mogt

komen te vallen: voorzeker dan zou het aardrijk zijn edelst kleinood ver-

5, liezen! * Slechts de widadari's zouden 't gaarne zien, indien een van

beiden sneuvelde, en met ligchaam en ziel ten hemel voer: dan (dachten zij)

zouden wij hem hier ten dienste staan (3); want de schoonheid van deze

kampvechters gaat alle verbeelding te boven!

Weldra ontwikkelen zij hunne krachten, en beiden lossen hunne pijlen.

6, Onafgebroken komen de bovennatuurlijke wapenen te voorschijn , * en ver-

vullen de ruimte, en stooten op elkaar in de lucht. Ruischend storten ze

opeen in den strijd, de honderdduizenden schichten. Aan alle kanten klet-

tert het op elkaar, terwijl zij (4) elkander vervolgen; en in zwermen zaamge-

pakt, dwarlen de pijlen dooreen.

7. De goden, die den strijd aanschouwen, worden beangst en verlegen,* en

wijken als zwaluwen voor de pijlen uiteen. De papieren muts (5) van

NARaoa wordt door een' pijl weggerukt; hij vervolgt haar in den val;

(1) Zoo dit eenigen zin heeft, zal het moeten beteekenen, dat de verblindende glans, die van de

wagens afstraalde, het moeijelijk maakte, om de personen, die er zich in bevonden, te onderschei-

den; maar in den grondtekst is de zin geheel anders: zie Kr. aant. bij pd. 3.

(2) Eig. vorsten (Jav. ratoe); eene gewone uitdrukking in 't Jav. , om het uitstehendste in iets,

het ideaal van eenige eigenschap, hetzij ten goede of ten kwade, aan te duiden. Zoo komt het

ook in de B. J. meermalen voor: zie b. v. XLIII, 13; L, 3; LV, 8,4.

(3) De directe rede kan ook geacht worden, reeds met indien aan te vangen, en in den tekst

schijnen beide opvattingen zoodanig vermengd te zijn, dat eene logische zinscheiding daarin niet

zonder willekeur mogelijk is.

(4) De pijlen of de kampvechters? zie Kr. aant. bij 6, c-s.

(5) Nar;4D<ï draagt als rësi de hooge, spits toeloopende muts (kë toe), die aan de aloude pries-

ters op Java wordt toegeschreven. OadiQv papier is hier te verstaan het Javaans che papier (daloe-

"wangi, (Jat uit boomschors vervaardigd wordt.
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maar terwijl hij er naar grijpt, is zij reeds tot gruis vergaan: links en regts

door de pijlen getroffen, is ze aan duizend stukken gereten; en Re si Narü-

Da wordt ten spot (der hemellingen).

8. * Eensklaps wordt door Vorst Karno, een stormpijl gelost, die wijd en

zijd de pijlen voor zich uitdrijft. Als met den bezem weggevaagd, storten

al de pijlen in zee. Zij kookt van de menigte van wapenen. Ziedend woelt de

oceaan door de liette der schichten, die bij millioenen en tieu-millioenen er

9. in vallen. * Als het kokend vocht in den ketel, zoo bruist en borrelt de

oceaan, door den strijd der twee uitstekende helden. De visschen sterven

in menigte. De Slangenvorst (1) wordt van schrik bevangen, daar de zee in

damp verkeerfc. Millioenen en billioenen van pijlen storten in den oceaan,

en alles woelt verward dooreen in de hevig bewogene wateren.

10. ^ Lang gaan de twee groote mannen voort, hunne krachten inden strijd

te meten. Bij afwisseling vieren zij hun' vermogens den teugel, en lossen

een onnoemelijk aantal pijlen, maar alles zonder vrucht. Zoodra zij voor

den dag komen , stuiten zij op elkander af. Daarom legt thans de Vorst

van Awangga haastig den Widj aja-danoe aan: hij spant het wapen, en

11. bezweert het met eene tooverspreuk. * Door ongeduld tot de uiterste verbit-

tering tegen zijn' vijand vervoerd, daar zijne wondermagt geene uitwerking

heeft, wil hij een spoedig einde (aan den strijd) maken, en lost den

Widj aja-danoe. Het aanleggen is volbragt, de AVidj aj a-tjapa (2)

ontsnapt, en al dreunend komen de tijgers (8) uit den boog te voorschijn.

DEIE-EN-VEEETIGSTE ZANG.

D o E R M A.

1, Aanhoudend te voorschijn komend, verspreidt zich het pijlenheir wijd en

(1) D. i. ANTh-bogh, de fabelachtige vorst van 't onderaardsche slangenrijk?

(2) Hetzelfde als AVidjuju-danoe, maar hier oneigenlijk van de pijlen gebezigd.

(3) Toespeling op den aai-d der pijlen (zie 't vervolg), en tevens op den naam van de volgende

dichtmaat.
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zijd in 't rond. Bij honderdduizenden ontwikkelen ze zich in alle mogelijke

gedaanten. Van wat de aarde bevat, van al de bewoners der zee, van 't

2. wild des wouds, ontbreekt er niet een. * Wat zich op de bergen, in ravij-

nen en holen ophoudt, 't is al voltallig bijeen; als vogels van alle soorten

vertoonen zich de pijlen; om niet te spreken van de steenen en bergen, de

3. slangen en draken, de stormen en windvlagen. * In allerlei vormen ver-

vullen zij 't oorlogsveld. Op nieuw schudt de boog: Vorst KarnS, spant

zijne uiterste krachten in, en ditya's en rasaksa's, dioe's, boeta's,

4. wil 's en andja-andja's (1) stroomen in menigte naar buiten.— -^ De
andja-andja is een dwergachtige boeta, van de grootte van een jongge-

boren kind, maar van monsterachtige gedaante.— In digte drommen volgen

zij elkander. Schrikbarend is de aanbhk van het talloos heir der gedrogten,

p. sommigen slechts uit beenen en voeten bestaande, * anderen slechts uit rom-

pen zonder hoofd; dezen komen te voorschijn als hoofden zonder hals, ge-

nen vertoonen alleen den hals, de bovenarmen of de handpalmen. Als wol-

6. ken van rook komen zij in gesloten drommen op den vijand af. * De groote

ditya's verslinden de lijken, en drinken 't bloed, en kaatsen met den drie-

tand, terwijl zij ten aanval naderen met gapenden muil.— De Korawa's
zien 't vol blijdschap aan: hun bulderend gejuich schijnt den hemel te doen

7- barsten.— * Andere (gedrogten) vliegen door de lucht in digte zwermen, en

trachten om strijd, zich op den vijand te werpen.

Algemeene schrik heerscht onder de Pan dawu- benden. Maar spoedig

wordt PARTa door den Vorst van Dwarawati aangespoord, om de boven-

8. natuurlijke wapens te keer te gaan. "^ Plij spant den Bram as tra, het mag-

tige werptuig; haastig legt hij aan; de boog dondert los, en knetterend komt

het vuur te voorschijn. Ruischende wind- en storm vlagen voeren het met

9. zich , en met luid geraas ploffen de vuurbergen (2) neder. * Duizendmaal

tienduizend bergen van vuur komen opdagen ; nog vier- , nog zevenmaal hon-

derdduizend volgen van achter, en verdelgen den vijand. De wangedrog-

ten worden bij menigte verbrand, en luide verheft zich het vreugdgej uich

10. der Pandawa's. * Zelfs de dj

a

wata's geraken in de uiterste verwarring.

(1) Verschillende soorten of benamingen van gedrogten, reuzen, enz.

(2) D. i. bergen of groote massa's van vuur, zoo als in een vuurwerk; eigenlijlce vulkanen

scbijnen hier niet bedoeld te zijn. lu 't Kw. wordt dan ook alleen van vuur, niet van bergen ge-

sproken: zie Kr. aant. bij 8,5-9.
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en wijken ontsteld op een' afstand.— Zonder opiiouden stroomt het vuur uit

den boog; zwermend ontsnapt het geschut in zaamgepakte groepen, die

11. straks in bergen veranderen. * Bij honderdduizenden komen de vuurbergen

opdagen; en nog volgt van achter eene onafgebrokene reeks. Met donde-

rend geraas , als de lava van duizend, van honderdduizend bergen , barst de vuur-

12. stroom los. Inderdaad het was allerverschrikkelijkst ! *Askatjarja Par-

ta wëkasané moewah ékatiina, dat wil zeggen: met vreugde haalt

ARDjoENa zich het hart op, ziende ... moewah ékataua, dat is: hetont-

13. snappen der pijlen; jéka wisagni— *de zin van jéka, wisa gëni majïi

(1) is: uitstekend vuur, voortkomende uit de pijlen; sang hjang isoe pra-

dipta: dit heeft tweederlei zin: de eene is: een vuur, dat alle vuur over-

14. treft (2), * welks vlam verschillend is van 't vuur der aarde, en waarvan

de hette die van 't aardsche vuur een onnoemelijk aantal malen in kracht te

boven gaat; de tweede bedoeling is: de pijl van PARTa, waaruit het vuur

15. voortkomt, * was een voormalig geschenk van een' god, Sang Hjang Isoe;

en zijne vlam was schitterend (3). Men neme 't, zoo als men wil, en kieze

IG. ééne van deze verklaringen: beide zijn ze even juist.— * Honderd-, twee-

honderdmaal honderdduizend komen er voor den dag, als een vloed van vuur-

bergen; stroomen van lava barsten los met dof gerommel, en aanhoudend

vlammen opschietend. Donderend storten er zich zesduizendmaal honderddui-

17. zend uit, en vervolgen den vijand. Al de soorten van gedrogten * vergaan

in den brand; door 't vuur overvallen, worden zij tot den laatste verdelgd.

In alle rigtingen vervolgen hen de bergen van vuur, tot er geen enkele

(1) Het Kw. heeft eigenlijk je'ka wisja'gni maja, welke woorden liier, met eenige wijzio'inT,

naar de eischen der versmaat, herhaald zijn. Zie verder Kr. aant.hi] 12-15.

(2) Eig. )) een vuur, (dat) koningvan 't vuur (isj"; vgl. de noot bij XLII, 3.— Even als ra toe,

honing, wordt in poëzij ook het woord hjang, god, gebezigd tot aanduiding van iets in zijne soort

uitstekends. Hierop is deze eerste uitlegging gegrond, die wel de eenige ware zijn zal. Vgl. Kw.

in K7\ aard, bij 12-15.

(3) Ofwel, wanneer men vs. 2 geheel van 't voorafgaande gescheiden denkt: » geschenk

)i der goden. Die Sang Hjang Isoe nu (nam. de pijl), zijne vlam was schitterend."— In ieder

geval schijnt in deze tweede verklaring eenige verwarring te heerschen, en Sang Hjang Isoe te-

gelijk als de naam van den pijl en van den god te zijn opgevat. O vertaalt als ik. Volgens V
en G. R. zou Ngisoe een bijnaam van Wisxoe zijn; maar dat zal wel geen' anderen grond heb-

ben dan deze plaats zelve?



DRIE-EN -VEERTIGSTE ZANG. 119

18. over is van Ivarnu's tooverscliepselen. Nog ^vint het vuur steeds veld, "* en

vervult het woud en de ravijnen, en alle plaatsen, waar zij zich verschui-

len; het stijgt op in de lucht, en verheft zich tot den hemel.

De hemel geraakt in opschudding door het vuur. De déwa's naderen

19. de strijders met luid misbaar. //* Houdt op," roepen zij tot PARTa en

KARNa, //houdt op, kampvechters! laat onverwijld die wapenen rusten ! Doet

//gij 't niet op staande voet, dan zult gij den toorn van lijang Goeroe

20. //niet ontgaan: hij zal nederkomen, * en u zijne gramschap doen gevoelen:

//zijn vloek zal u beiden treffen ^ dewijl gij er op dt zijt, om de wereld

//te vernielen. Derhalve, mijne zonen, komt, laat aanstonds uwe woede

//varen, en houdt haar in toom!"

21. * De twee strijders komen tot bedaren, en werpen al 't vuur en de too-

verwapenen weg. Terstond naderen zij elkander, en bij 't zamenstooten der

beide wagens bijten de paarden elkaar. Beiden leggen hunne pijlen aan

,

22. * maar één voor één : het waren nu geene wonderpijlen meer. Van weers-

kanten schieten zij , maar beiden missen hun doel. De wagens wenden en

zwenken door de bekwaamheid der menners, die tevens (den strijd) bestii-

23. ren. * Al draaijend en keerend golven ze op en neder (*), terwijl de paar-

den bijten en brieschen, en, overeind staande, elkaar gelijktijdig met de voor-

pooten slaan. De een zw^enkt regts- , de ander linksom; in het draaijen

sluiten zij zich kringswijze aaneen, en stooten op elkander onder het af-

24. schieten van pijlen. * (Weder) wijkend en zwenkend, stooten de wagens

met de zijden tegen elkander: nu keeren ze elkaar de flank, dan den rug

toe, terwijl ze gelijktijdig omzien; straks staan ze weer tegenover elkander

in de juweelen wagens, en zenden elkaar hunne pijlen toe, zonder achter-

uit te zien (1).

(*) Vs. 1 kan misschien ook geacht worden, geheel of gedeeltelijk op de 'paarden betrekking te

hebben, waarvoor de woorden njirniinifMtm-n^'njiajinii^i beter schijnen te passen dan voor de wagens.
M co hen l.(Ti

Vgl. evenwel E in Kr.aant. O vertaalt: "gelijk golven verhieven zich de wagens in 't rond."

(1) Men zal in de hier beschreven bewegingen bij groote levendigheid tevens eene soort van kunst-
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P A N K o E R.

Bij 't zamentrefFen der wagens houden de menners tegelijk de teuo^els

in. (De paarden,) in hun loop gestuit, springen stijgerend omhoog. De men-

ners , beiden vorsten , spreiden in 't besturen der teugels hunne bovenmen-

schelijke vermogens ten toon (?). — Golvend verheft zich de hevig bewogen

oceaan. * Beurtelings rijzend en dalend schudt de grond, als zou hij splij-

ten; de aarde beeft; al schokkend waggelt zij heen en weer; de bergen

knikken met hunne kruinen. De Korawa's juichen, en bulderend ant-

woordt het heir der Pandawa's. Batara SoiKSMa Kawckas (1) schijnt

zich te verlustigen in de aanschouwing van den kampstrijd.

matige symmetrie opmerken, die in de Jav. beschrijvingen van afzonderlijke gevechten meermalen

de aandacht treft. Die tafereelen dragen veelal volkomen 't karakter van de spiegelgevechten, die

in de Javaansche dansen zoo menigvuldig zijn, en met allerlei wapenen, als pijl en boog, pieken,

zwaarden, pistolen enz., worden uitgevoerd. Vooral een van die dansen, een ware krijgsdans,

zoo ik meen Djüja-oepa genoemd, komt mij bij zulke beschrijvingen steeds onwillekeurig vóór

den geest. Hij wordt uitgevoerd door vier knaapjes, op grillige wijze als kleine duivels of b o e t a ' s

uitgedost, en gewapend met daartoe vervaardigde boompjes, die zij verbeelden moeten uit den grond

te rukken. Op de maat van eene oorverdoovend zware en levendige muzijk vallen zij al dansend

op elkander aan, en spreiden in 't slaan en schermen, wijken en wenden, vallen en weder opstaan

eene vlugheid, behendigheid en volkomen regelmatigheid ten toon, die zich onmogelijk beschrijven

laat, en niet onaardig is om aan te zien. Het is met één woord, behoudens de bijzonderheden

van kostuum, wapening enz., als eene levende illustratie van de kampgevechten der Jav. poëzij.

Het laat zich dan ook onderstellen , dat de Jav. dichters hunne voorstellingen van gevechten grooten-

deels aan zulke nationale spelen ontleenen. Vgl. ook den tweestrijd van WKëKODajRa en Doerjo-

DasS. in LX, 3-6.

(1) Een bijnaam van Batara Gokeoe.
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3. * Vorst IvARNa legt zijn' boog aan, sang dwitia, d. i. uitnemend was

het aanleggen van den boog (*). Bijna was het schot afgegaan, toen een

draak, als een berg zoo groot, de slang ARüa-WALiKa, vóór hem verscheen,

4. en zacht tot hem sprak; //*0 Vorst van Awangga, laat uw' pijl rus-

tten! Ik wil wraak nemen op ÜANANDJaJa: daarom kom ik u te hulp in

5. //den strijd. Ik ben ARDa-wALiKa!" Als Awangga's Vorst * de woorden

van ARDa-wALiKa hoorde , sprak hij op barschen toon : // Och , weg van hier

!

//doe daar ginds ;, wat gij verlangt! Wilt gij u wreken, kom mij daarom niet

//storen in den strijd! Ik heb u immers niet geroepen, om n;ij in den strijd

6. //te ondersteunen! "^ Wat gij ook wilt, doe het daar ginds met uw' vijand

//af, maar kom niet in mijne nabijheid, om uwe woorden te volbrengen!"

ARDa-wALiKa gaat^ en vol woede, met gapenden muil, een' stroom van

venijn uitspuitend, nadert hij, om naar ARDJOENa te bijten.—De Vorst van

7. Dwarawati spreekt: //*Pas op, daar komt uw oude vijand AROa-wALiKa,

//wiens vader gij gedood hebt (1). Hij wil zich op u wreken; maar wees

//hem voor, dien ARDa-wALiKa ! 't Is geene schande, in den strijd tegen eene

8. //slang het eerst den pijl af te schieten (3)." — * ARDa-wALiKa breidt zich uit.

Zijn hoofd wordt een' berg gelijk; als eene spelonk vertoont zich de opge-

sperde muil; de slagtanden bliksemen, en al blazend spuwt hij als een' re-

(*) O:» hetwelk beteekent: hij leideden boog uitmuntend aan." Hier wordt dus sang dwitia

uitgelegd als een adverbium, eene bepaling van de handeling, en dat schijnt de vorm niet toe te

laten. Ik zou 't liever opvatten als een epitheton van den boog, nader bepaald door het aanleggen;

in dien zin, dat de boog de eigenschap bezat, van zich goed te laten aanleggen, van nooit het doel

te missen. Nog verkieslijker ware 't misschien, vs. 4 met het vervolg te verbinden, en aldus te

vertalen: ))hij legt den boog aan, sang dwitia, d. i. den uitmuntenden. Bij 't aanleggen van

5> den boog was 't schot bijna afgegaan , toen .... enz." Maar hiertegen verzet zich de lezing van

D, E (zie Kr. aant.), en ook in zekere mate de analogie van 14, t.

(i) P verwijst hierbij tot opheldering naar den Lk. Bangoen Tjandi Sapta-rëngga, di©

mij niet bekend is, Vgl. Kr. aant. bij 7, ï.

(2) Volgens eene andere lezing (van A) : » het is geene schande tegen eene slang te vechten ;
schiet

«gij eerst!" In onzen tekst schijnt de bedoeling te zijn: » anders wacht men den aanval af; maar

'I met eene slang maakt men zooveel pligtplegingen niet." Het wordt namelijk in de Jav. poëzij bij

het tweegevecht doorgaans als een punt van eer voorgesteld , om den eersten aanval aan de tegen-

partij over te laten.

16
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gen van venijn.— Fluks spant DANANDjaja zijn' boog, de pijl ontsnapt,

9, * en treft hem in den strot. Juist wilde hij bijten, toen de schicht hem te

gemoet kwam. Doodelijk getroffen stort hij ter aarde, nederploffend als een

berg. Verbazing en schrik vervulde al het volk bij 't aanschouwen (van den

strijd); met vreugde zien zij, dat AnDa-WALiKa in zijn' val gesneuveld

is.

10. * Inmiddels spant KARNa den boog met den pijl Widjaja-danoe (1),

den voleindiger. Op den hals van ARDjoENa is het wapen gerigt. Naauw-

keurig heeft hij aangelegd, en is gereed, om het af te schieten. Maar op

hetzelfde oogenblik, dat de pijl wordt losgelaten^ geeft de Vorst van Mandra-
11. ka, die den wagen bestuurt, een' ruk aan de teugels, * zoodat de paarden

zich bewegen, en de wagen (achterover) wipt (2). De vlugt van den pijl ver-

andert van rigting, en wijkt naar omhoog. Daardoor mist hij den hals, en

komt op de kroon te regt. Zij wordt aan stukken van 't hoofd geslingerd, en Par-

12. Ta's hoofdhaar gaat los. * Als de Vorst van Awangga zag, dat hij PARTa's

hals gemist had, streek hij zich vol verbazing en spijt over de borst (3), en

riep driftig uit: //Wat mag het zijn, dat mijn schot heeft doen falen? dat

13. //ARDJOENa niet in den hals getroffen is door mijn' schicht?"— ^Hij had

niet bemerkt, dat de Vorst van Mandraka, zijn wagenmenner, op 't

zelfde oogenblik aan de teugels getrokken had, waardoor de wagen ver-

wrikt, de pijl van het doel afgeleid, en, instede van den hals te treffen,

bovenwaarts was uitgeweken, zoodat de kroon geraakt werd.

(1) Hetzelfde wapen, waarvan hem boven, in XLIII, 19—20, het gebruik op straffe van B a t a-

ra Goeroe's toorn verboden was. Welligt is dit den dichter ontgaan, ofschoon dan 't Kw. in die

fout deelen zou (zie K7\ aant. bij 3—14); maar 't kan ook zijn, dat de Widjaja-danoe hier,

zonder bezwering gebruikt, als een gewone boog te beschouwen is, gelijk trouwens de uitwerking

van 't schot niets buitengewoons heeft. Vgl. 16, vlgg., waar AKDJOEXa van zijn' kant ook straffe-

loos een goddelijk wapen opvat, en wel den Pasoe-pati, die elders, in XX IX , 5, alsnogmag-

tiger dan de Bramastra wordt voorgesteld.

(2) 't Schijnt, dat men hier te denken heeft aan een' wagen met twee wielen: vgl. 15, %, en

Kw. in Kr. aant. bij 3—14.

(3) Een bij de Javanen gewoon gebaar bij hevige aandoeningen: zie Geschiedenis van Baron

Sakèndhèr, in de aant. bij pd. 310; en vgL beneden, LUI, 21.
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14. De Vorst van Dwarawati * ontstelde, toen hij zag, dat ARDJOENa's

kroon getroffen werd. Maar PARTa brengt schielijk het haar bijeen, maakt

de losgerukte wrong weder op, herstelt de kroon, en zet haar op het hoofd.

Daarop spant hij vol drift zijn^ boog, en legt hem op 't naauwkeiirigst aan.

15. *De pijl vliegt heen, en treft zijn doel: het goddelijk wapen schiet raak, de

pooten der paarden worden afgerukt, en KARNa's wagen buigt voorover. Ter-

stond lost hij een' pijl, die andermaal PARTa's haarwrong treft. Nu nadert

16. deze in hevigen toorn, * grijpt ijlings zijn' Pasoe-pati, en legt hem aan,

terwijl hij luidkeels uitroept: //O verachtelijke, lage ellendeling, thans zijt

l/ge uw verderf nabij! Zoo ge 't leven behouden wilt, werp u aanstonds

//met het aangezigt op mijne voeten: welligt dat ik u dan lijfsgenade schenk!"

17. * Tegelijk doet PARTa zijn' wagen nader komen, en roept overluid: //Zie,

//daar komt Pasoe-pati, en treft u in den strot!" Op hetzelfde oogenblik

legt ook KARNa aan, insgelijks een' beslissenden pijl, den Widjaja-danoe.
Nog is hij bezig, met inwendige beden het wapen te bezweren , als hij wordt

18. voorgekomen door den schicht, die hem treft. * Onder 't spannen van zijn'

boog, te midden van zijn gebed, treft hem de neerkomende Pasoe-pati,

en schiet hem den hals af. Hij valt , en ligt uitgetrekt in den wagen neder. In

waarheid, KARNa was een uitnemend krijgsman! Hij sneeft, zonder van de plaats

19. te wijken, en ligt uitgestrekt in den juweelen wagen neer. * Zoo stierf de

Vorst van Awangga, door Partb, met den Pasoe-pati getroffen.

De Pandawa-benden verheffen luide zegekreten, en zetten den vijand na.

De Korawa's ontvlieden 't slagveld; zij stuiven uiteen, en verstrooijen zich

wijd en zijd^, voortgejaagd en in 't naauw gedreven door de vervolgende

20. Pandawa-benden. * In verwarde vlugt zoeken de Korawa's zich wijk-

plaatsen, en schuilen weg in bosschen en ravijnen, huiverend van radelooze

vrees.

Intusschen ligt het ligchaam van Awangga's Vorst nog onverzorgd in

den wagen. Lichtglansen slingeren met hevig gedruisch om hem heen, en

de geluiden des onweders geven bekoorlijkheid (aan het tafereel).
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VIJF-EN-VEEETIGSTE ZANG,

DANDAN G GOELA.

1. DiwANKaRa verbleekt en taant van droefheid (1), en schijnt den doode

te kussen, die, beroofd van bevalligheid, daar nederligt, het gelaat verslapt

en bleek, de aderen verstijfd (2), het ligchaam badend in bloed, en geheel

met de kleur des bloeds overtogen. Van den hemel straalt een roode weer-

schijn, de gansche aarde schijnt met bloed overdekt, als of zij deelde in 't

2. lot van den gesneuvelde. * De bergen en de zee schijnen hem te beweenen;

de wolken dalen in menigte omlaag, en storten een' zachten regen uit. Licht-

glansen en vuurbollen omringen (den doode), weêrlicht en bliksem schij-

nen de aandacht op hem te vestigen. Zwermend stijgen de bijen in "'t lucht-

ruim omhoog, den regen van bloemen te gemoet, die liefelijke geuren in 't

3. rond spreidt, en 't gansche strijdperk overdekt. * Een hevig onweer verheft

zich alom, en de stemmen der djaAvata's weergalmen door 't luchtruim.

De Korawa-benden Avaren in hunne vlugt een brandend woud gelijk;

DANANDjaja was 't vuur (dat hen verteerde). Zoolang zij in den krijg het

onderspit dolven, hadden zij nog niet met zulk eene vertwijfeling als thans

gevlugt. De vervolging der Pandawa's hield op aan de grenzen der stad.

4. * Ware de God Rawi (3) niet ondergegaan, waarschijnlijk zou thans het rijk

van Astina gevallen zijn; zoo groot een schrik had het krijgsvolk bevangen.

(1) Dichterlijke voorstelling van den ondergang der zon.

(2) De woorden taiQi^»^i^i> zijn in de vertaling omgezet. Naauwkeuriger zou zijn, indien men

zich zoo uitdrukken kon: «het gelaat was verslapt (van huid en spieren), verstijfd (van bloed) en

» bleek."— Omtrent de wanluidende herhaling van 't woord bloed geldt hier dezelfde opmerkiDg als

boven, bij XXXIV, 2.

(3) De Zon.
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Bij 't invallen des nachts keerde al 't volk in de kwartieren terug. Maar-

onder de Korawa's was niemand, die den slaap vatten kon, na den onder-

gang van broeders en magen, 't Stond geschapen, dat geheel het K o r a w^ a-

5. volk het land ontruimen en elders wijkplaatsen zoeken zou, * dat (zelfs) de

hoofden hunne posten zouden ontvlugten. Het eenige, wat hen terughield,

was, dat hun Vorst DoERJODaNa nog met hen was, dat hij zijn einde no»-

niet bereikt had, en welligt later hem nog de zege te wachten stond.

Inmiddels zat SoEJonaNa ter neer gebogen , het hart door zwaren kommer
gedrukt] want zij, die hij met schitterende beloften gewonnen had, om den

6. krijg te beëindigen, waren allen omgekomen. * BiSMa, ÜRONa, DjajaDRaT-i

waren gesneuveld, BoERi-SRawa en de Vorst van Awangga, op wie zijn

vertrouwen gesteld was , ook RoEKMa-Raia Avas gevallen ; Baaa-DeTa en Gar-

Da-PATi, magtige bondgenooten en onverschrokken helden; ook de honderd

Korawa's waren verdelgd: slechts twintig van zijne broeders waren overge-

7. bleven, en tachtig omgekomen. * Ook zijn zoon was gesneuveld, Raden
LAKSMaNa MaNDRa-KOEMaRa , en de jongere broeders, die hem ten steun ver-,

strekten, ÜOESAsaNa, RÉKa-DOERDjaja , Djaja-soESÉNa, zijne meest vertrouw-

de broeders , ook TjiTRa-DiRGANTaRa en TjiTRa-DARMa , allen even moedig in.

8. den strijd.—Mismoedig zat SoEJODaNa * in zijne tent te weenen. Voor hem

zaten de mantri's, en zijne twintig broeders, benevens de oudsten, en de

Patih Sakoeni. De Vorst van Gadj ah waja sprak op minzamen toon (tot

Sakoeni): //Oom, gij moest voor mij zoeken, en den bijstand inroepen van

//een, die verwacht kan worden voor 't werk berekend te zijn, die met list

9. //weet te strijden, "^ en zich niet bezwaard zou vinden, om den vijand in

// nachtelijken strijd om 't leven te brengen, en door verraad te verdelgen,

//zonder dat het worde gemerkt door het volk (1). Zoo wij niet aldus te

// werk gaan, zoo wij hun in (openbaren) strijd het hoofd willen bieden, helaas,

// zonder baat zoudt gij omkomen , met al , wat nog over is van uwe bloedver-

// wanten en kinderen (2)1 Dus, Oom, gij moest eerst gaan zoeken , en trach-

(1) Uit den tekst blijkt niet, of Hermeê tet eigen volk van Soejobünu, of dat des vijands be-

doeld wordt. Zie r. aant. bij 9, s.

(2) Eig. zusterskinderen, de Korawa's.

k
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10. //ten een middel van uitredding te vinden! * Dat zij ook eertijds niet zijn

//omgekomen, toen ik hen in den strik lokte in 't paleis (1), maar allen de

//wijk namen naar het bosch!"

Toen de Vorst zijne rede geëindigd had, sprak Arja Sakoeni op zachten

toon: //Heer, doorluchtig Vorst, laat ons niet met overijling te werk gaanl

//Wel zou ik op uw bevel volvaardig heen gaan, en middelen van uitkomst

11. //zoeken; doch ééne omstandigheid is uwe aandacht ontgaan. * Werwaarts

//zou ik mij begeven, om hulp te zoeken? Al keerde ik de drie werelden

//om, ik zou niemand vinden, die opwegen kon tegen een' vorst, met boven-

// menschelijke vermogens bij uitnemendheid toegerust, onverschrokken in den

z' strijd, vol heldenmoed en wonderkracht, in alle kunsten volleerd, uitstekend

//in schranderheid, alom vermaard en geprezen om zijn wijs beleid, in den

//strijd des gewelds en in den strijd der list; onweerstaanbaar door felle drift

12. //en bekwaamheid (2). * Daar is slechts één: het is uw doorluchtige va-

//der. Koning SALja van Mandraka: hij toch heeft zijne vermogens nog

//niet uitgeput. Al moest hij de gedaante van Hjang Goeroe aannemen,

.//te midden des slagvelds, hij is er toe in staat;— of ook die van Bat ara

/'Ka.La, geen bezwaar zou hem in verlegenheid brengen, zoo lang hij de

(1) Volgens het Kw. in 't Lakliuls: zie Kr. aant.hï] 10, *-', envgl. Gesch.d.PP. §23—4, waar

het bedoelde geval verhaald wordt.

(2) Uit het begin van Sakoeni's rede zou men geneigd zijn af te leiden, dat de uitbundige lof-

spraak, die hier voorafgaat, op een' vijand, KRësxa of JoEDiSTiRa, of ook, in 't meervoud, op de

vijf Panda wa' 3 betrekking had. Het verband met het volgende schijnt echter genoegzaam te be-

wijzen, dat er niemand anders dan SALja meê bedoeld is, en dat de woorden «daar is slechts één"

dus niet beteekenen, dat slechts één man tegen zulk een vorst kan opwegen, maar dat er slechts

één zoodanig vorst bestaat; dat geen ander dan SALJa al de genoemde hoedanigheden in gelijke ma-

te bezit. De gewigtige aanhef van Sakoeni's rede had voorzeker iets meer doen verwachten; maar

inderdaad schijnt de zin van al, wat hij hier zegt, eenvoudig hierop neder te komen: » Gij wilt, dat

aik uit zal gaan, om hulp te zoeken maar vergeet daarbij, dat gij de beste hulp, die te vinden is,

I) nabij u hebt in mv' schoonvader SALja."— In 't Kw. is de zamenhang (in zoover wij ons op de

uitlegging van G verlaten mogen) natuurlijker. Doerjodana heeft Sakoejti niet gevraagd, om
een' persoon tot hulp op te zoeken, maar om eene list te bedenken tot verraderlijke verdelging van

den vijand. Daartegen oppert Sakoeni gemoedsbezwaren, doch raadt den Vorst, liever de hulp

van Salja in te roepen, om den strijd op eervolle wijze te herstellen. Zie Kr. aant. bij 8, s—10

ï; 9, 3;10, 1-3, 6, vlgg.; 11, s-io,
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//Tjanda-bérawa (1) nog bezit. Inderdaad, wien is 't gegeven te weêr-

13. //staan, waar de vijand bij millioenen verdelgd wordt? "^Maar, Heer, gij

//moet het hem in ernst toevertrouwen, en hem het rijk van Astina over-

// geven, met al zijne kwellingen en zorgen (2). Gij moet zijn hart weten

//te winnen: gij moet tranen voor hem storten, en bij plegtige verbindtenis

// hem milde belooningen toezeggen. Werp u vóór zijne voeten in 't stof, en

//ga niet heen, sta niet op, aleer hij de belofte tot den strijd heeft uitge-

14. //sproken, tot de vernieuwde regeling van den krijg! ^ Heeft hij zich een-

//maal verbonden, om het opperbewind in den oorlog te voeren, voorzeker,

//geëerbiedigd Vorst, dan mag uw gemoed tot ruste komen; dan is er geen

// twijfel aan de verdelging des vijands !"

Hier zweeg Sakoeni ; zijn raad had ingang gevonden. //Welnu dan, Oom,
//het zij ZOO: ik volg (uw voorstel). Maar (er is) één (bezwaar) : welligt toch

//zal hij denken aan (3) zijne beide neven, NAKOELa en SADÉwa."

15. * Op zachten toon herneemt Arja Sakoeni: //Wat dat aangaat, dat

//spreekt van zelf. Doch uw vader. Heer, is u bij uitstek genegen. Zoo-

//lang de oorlog duurt, heeft hij nog niet gewankeld. Dus overstelp hem
//met beloften j dan is er geen nood. Heer! hij zal aan zijne neven niet

// denken."

Hiermede liep de beraadslaging met Sakoeni ten einde, en men wacht-

te slechts, tot het dag werd.

16. * Zwijgen wij van den nacht, en gaan wij over tot den morgenstond.'

AI de overgeblevene hoofden verschijnen vóór den Vorst, om zijn wel-

behagen te vernemen. Arja SwaTaMa komt aan, benevens den Vorst van

Mandaraka. Koning DoEHJODaNa stijgt (van zijn' zetel) af, en gaat hun

(1) SALjas tooverwapen : zie Gesch. d. PP. §11, noot.

(2) Eigenlijk )>het vuile, stinkende en rotte": gewone uitdrukldng voor den last der regering,

afgescheiden van vorstelijk aanzien en magt; het eigenlijk beheer van zaken, dat gemeenlijk door

den "Vorst aan zijne beambten wordt overgelaten. Dikwijls beteekent het ook eene soort van dicta-

toriale volraagt toit de afwending van een gevaar of tot het volbrengen van een moeijelijk werk.

In dien zin zal het hier te verstaan zijn, en zeker niet in dien van een' werkelijken troonsafstand.

(3) Eig. » omzien naar," Hoogduitsch: Rüchsickt nehmen auf....
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te gemoet. Op zijne uitnoodiging zetten zij zich neder, met al hun volk (1)

,

ten strijde toegerust. De troepen van Mandraka zijn in orde geschaard;

17. * al de hoofden zijn met hunne strijdmagt opgedaagd, om bevelen te

ontvangen, en te vernemen, of het ('s Vorsten) wil is, dat zij ten aanval

uitrukken.

Zoodra men naar behooren- gezeten is, de bevelhebbers en de vorsten,

zoovelen als er aanwezig zijn, nadert de Koning SoEJODaNa terstond tot den

18. Vorst van Mandaraka, legt het hoofd op zijne knieën, * en spreekt hem

vleijend aan: //Vader Vorst, uw zoon weet geen' raad (2). Ach, laat hem

//den goedgunstigen bijstand van zijn' doorluchtigen vader erlangen! Jasa-

//nana, regel den strijd! Tangi singa wikrama!"— Zoo sprak hij:—
tan gi wil zeggen: wek op!— singa beteekent: ondersteun (mij) in den

19. strijd! — awikrama: * verbeter de regeling des oorlogs! jasanana: ja,

Heer, doe het, bescherm ons door uw krijgsbeleid ! (3)— // Geëerbiedigd Vorst,

//verstrek gij tot opperhoofd, tot bevelhebber in den strijd: gij zijt geschikt

//tot de verdelging des vijands!"

Met een' vloed van streelende woorden hield SoEjODaNu aan, vleijend en

20. smeekend, en als gereed om in tranen los te barsten. * Maar Mandraka'

s

Vorst antwoordde minzaam: //Niet alzoo, mijn vorstelijke zoon! Vader is

//veel te onnoozel; hij is zwak, en weet niet te handelen in 't gevaar (4).''

DoERJODaNa herneemt het woord: // Indien mijn vorstelijke vader ongenegen

//is, om zijn' deerniswaardigen , rampspoedigen zoon in genade op te ne-

ff men, dan wenschte ik liever den dood te ontvangen. Het leven ware

//mij slechts eene verlenging van straf!"

21. * De Vorst van Mandraka antwoordt met zachtheid: //Indien gij 't

(1) Al dat volk schijnt Her slecht te pas te komen; vgl. D, E, in Kr. aant. bij 16, s—17, i.

(2) Eig. "is zeer dom, weet zich niet te redden."

(3) Ongerijmde verklaring van eenige uit het Kw. overgenomene woorden en klanken : zie Kr. aant.

bij 18,i—19,3.

(4) In dit nederig antwoord ligt misschien eenige spijt opgesloten , dewijl het krijgsbewind hem niet

eerder is aangeboden, en hij vroeger slechts als wagenmenner bij Karku heeft moeten dienen.
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//werkelijk aan vader overlaat, en gij beoogt niets dan 't goede en een be-

vstendig heil, doe dan afstand van de helft des rijks! Indien de Panda-
//wa's dat niet wilden aannemen, dan voorwaar zou ik aanstonds op mij ne-

//men, om hen te dooden, die Pan da wa's, waar zij ook mogten schuilen.

//Al zochten ze eene schuilplaats in Soeralaja, * ik zou geen' enkelen

22. //medgezei behoeven, oin 't leven te benemen aan de PandaWa- vorsten,

// indien zij zulk eene inhaligheid toonden, om volstrekt alles te willen eischen

,

een zich niet met de helft te vero:enoeo-en."o o

Nog had hij niet uitgesproken, toen SoEJonaNa 't woord opvatte: //Heer,

i'daar valt niets op aan te merken; alleen, thans, mijn vorstelijke vader, is

//het daartoe veel te laat, nu de krijg op 't hevigst woedt"

ZES-EN-YEEILTIGSTE ZANG.

asmIeI-dana.

1. //Van mijne broeders zijn reeds velen gesneuveld, Heer! RoEKMa-RÜTa,

//BoERi-SRawa, en tachtig van uwe zonen de Kor

a

wa's, en (onze) groot-

i/ vaders, zwagers, leeraars, kleinzonen en bevriende vorsten (1)."

2. *Nog hadden de vorsten van Astina en M an dr aka niet geëindigd met

redetwisten, toen Re si SwaTaMa het woord opnam, en gramstorig uitriep:

//Ach, die Vorst van Man dr aka. verdient niet, dat hem zulk een voorstel

3. // worde gedaan ! * liet zou jammer zijn , indien hem het werk wierd toever-

(1) In deze opnoeming schijnen de betrekkingen van SoEJODaNiï zelf met die van Salj» verward

te zijn. Onder grootvaders is hier moeijelijk iets anders te verstaan dan onder leeraars, namelijk

Bismh en Drok^; zwagers zal betrekking hebben op SoEJODiï^^as schoonbroeders KAKXiï en Dja-

juDKaTii ; kleinzonen op LAKSiiiiXa en den zoon of de zonen van Kaex^ , dus kleinzonen van Salj^.

Dat de twee eigen zonen van Salj^ hier zoo bijzonder op den voorgrond gesteld wordei, zal wel

als een rhetorische kunstgreep te beschouwen zijn.

17



130
B R 1 T A - J o E D A.

// troiiwd , die niet nalaten kan , met de P a n d a w a ' s te heulen. Dat DANANDJa-

// ja gister den dood ontkomen is, daar is de Vorst van Mandraka oor-

//zaak van. De Heer van Awüngga had zijn schot volkomen juist gerigt;

4. // * maar Saljü, zijn wagenmenner, heeft hem verraden. Hij trok de teugels

// van de paarden in : daardoor bewoog zich de wagen ; het schot va/ö KARNa

//miste; de pijl week bovenwaarts af, en in stede van den hals, waarop hij

o. // gsrigt was, werd slechts de kroon getroffen. "^'Neen, die man is niet opregt!

//Dat hij openlijk onze vijand worde, en wij zullen hem zonder schroom het

//hoofd bieden; maar, vijand zijnde, doet hij zich als bondgenoot voor!"

Toen Vorst SaljS, dit hoorde, ontstak hij in hevigen toorn. Het bloed

6. kookte hem in de borst; * de hoeken van zijne lippen beefden; en met vurig

starende oogen rees hij eensklaps op, en spande zijn' boog.— //Hoe, zoon

//van DRONa! wat vermeet gij u, mijne welgemeende woorden zoo fel te be-

7. //schimpen, en matigt u zoo roekeloos eene houding aan!"

—

^ Tevens legt

hij zijn' pijl aan.— SwaTaiia bijt zich op de lip, en roept hem tergend toe,

terwijl hij den boog op hem aanlegt: //Welnu dan, schiet maar toe!"

De vergadering geraakt in luidruchtige opschudding. Beiden zijn even

8. moedig.— * Op norschen toon roept de Vorst van Mandraka: //Zie, dit

//zal uw dood zijn, SwaTaMa! Uwe ziel moge weten, waar zij blijft (1), als

//mijn pi.ji u treft, en u ellendig doet sterven!— Indien gij nog langer ge-

9. //hoor vondt bij den Koning, nietsvv^aardige die ge zijt, * zou ik mij vanhier

//begeven. Ik zou 't gezigt niet verdragen van het kreng van zulk een

// mensch (2)."

(1) Eig. nhare plaats, of de plaats waar zij heen gaat, is onbekend, onbepaald," 't geen wel zooveel

beteekenen zal, alsof men in 't Holl. zeide: » zij gaat naar den duivel, naar de hel."— De woor-

den van Saljh schijnen overigens slechts eene losse bedreiging te bevatten, zouder ernstige bedoe-

ling, om AswT. te dooden. O vertaalt dan ook, 't geen wat al te vrij schijnt: » Indien ik u ge-

» dood had , zou uwe ziel enz."

(2) Of, wanneer men dit, met O, eenvoudig als een scheldwoord opvat: «ik kan 't gezigt van

)) zulk een kreng van een' mensch niet verdragen." Maar in 't Kw. staat duidelijk : « ik zou mij

)i schamen, getuige te zijn van den dood van zulk een' onwaardige" (zie Z?*. aa,nt. bij 8—9, s); en de

bewoordingen van onzen tekst laten zich even goed in dergelijken zin uitleggen, namelijk: » het

)) spreekt van zelf, dat gij in den strijd omkomen zult; maar ik wil er geen getuige van zijn."

—

Intusschen zal men opmerken, dat de laatste woorden van Salj^, in verband met het vervolg,

beter in den mond van AswaTaMa zouden passen, aan wien zij dan ook oorspronkelijk behooren:

rje Kr. aant. 1. c.
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Zij waren beiden even moedig, en schenen het aardrijk te zullen verbran-

den (1). Maar SoEJODaNa haast zich, de knieën van Vorst SA.Lja te omvatten

,

10. * en spreekt hem aan met hartroerende woorden, en smeekt , teeder weenend

,

om ontferming. Weldra komen beiden tot bedaren. De zoon van DiioNa

neemt de wijk, en zet zich in 't bosch neder, om zich aan gebeden te wijden.

11. Spreken wij verder van de hoofdplaats van As tin u (3).— '->" De Vorst

van Mandraka. sprak op zachten toon tot de verzamelde hoofden: //Indien

//ik slechts gezwegen had, tansardjana-koejadian: ik zou geen verstan

-

// dig vorst zijn, indien ik geen' raad gaf, en de beste handelwijs aanbeval.

12. // * Wordt er evenwel geen acht op geslagen, welnu, ik zal voor den dood niet

//terus: deinzen, wanneer ik belast word met de ondernemins;. Het is mijn

//tijd: ik ben al oud genoeg."

Weldra is SALja ingewijd en erkend als opperbevelhebber in den krijg,

13. *Hij ontvangt de heilbeden der hoofden, en de zegenwenschen van alle pan-

dita's, séwa's en sogata's. Zij betuigen hunne goedkeuring over de ver-

heffing tot veldheer van Mandraka's vorst.

14. Het gerucht heeft zich verspreid, en de P a n d a w a - vorsten bereikt. * Het

is hun ter ooren gekomen^ dat de Koning van Mandaraka veldheer van

As tin a geworden is, een hoog begaafd, krijgshaftig vorst, een held volgroo-

te deugden, behoedzaam en scherpzinnig in 't gevaar, en vermaard omzijn

15. schrander beleid. * De Pandawa's zijn in beraad, wie geschikt mag zijn,

om den Koning van Mandraka 't hoofd te bieden in den strijd, nu hy

verheven is tot aanvoerder in den oorlog, tot opperbevelhebber in den krijg.

In waarheid is niemand berekend, om op te treden tegenover den Vorst van

Mandrakü.
IG. * De Koning van Dwuruwati neemt het woord, en belast Arja Na-

KOELa met eene zending : // Gij begeeft u ten spoedigste naar de legerplaats

/' van den Vorst van Mandraka; maar laat niemand u vergezellen! Gij

17. //nadert hem, omvat zijne knieën, *en stelt uw leven in zijne handen! Wel-

il) Nam. door hunne drift. Vgl Kr. aant. bij 9, 4-5.

(2) D. i. rau 't geen in de legerplaats van DoERJODaN-i2 voorviel, zonder ons verder met AswTM.

op te houden. — Over de volgende -vvoordeD van Salju zie Kr. aant. bij 10,
"— 12, ».
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//aan, handel (verder) naar uw eigen beleid! Ziedaar liet middel, om iets

//goeds te verwerven!"

Zoodra NAKOELa de geheime onderrigtingen van Naréndra KRësNa

ontvangen heeft, biedt hij zijne hulde aan den Vorst van Dwarawati, en

begeeft zich schielijk op weg.

18. * Wij zwijgen van den togt van NAKOELa, en keeren terug tot den Vorst

van Man dra ka, die zich verwijderd had uit de tegenwoordigheid van Ko-

ning SoEJODaNa, terwijl al de hoofden volgden naar het kwartier van Man-
drak a's vorst.

19. * Den ganschen weg over werd Koning Saljb, door pijnlijke overdenkin-

gen gekweld. Het knaagde hem aanhoudend aan 't hart , dat hij besloten had

tegen de Pandawa- vorsten te strijden. In droef gepeins stond hij stil^ en

20. weifelde bij de gedachte aan Nakoelh, en SADÉwa. * Voor zijn hart was er

geen onderscheid tusschen eigen en zusters kind. Waar beiden aanwezig zijn

,

voorzeker daar weegt het eigen kroost het zwaarst; doch waar geene kinde-

ren zijn, nemen de neven hunne plaats in, en genieten dezelfde genegenheid

,

21. alsof zij eigen kinderen waren. * Daarom was hij bekommerd van gemoed,

de doorluchtige Koning SALja; want zijne eigene zonen waren reeds beiden

gestorven (1): Raden RoEKMa-RaTa en BoERi-snawa waren gesneuveld, zoo-

22. dat zijn hart zich gewend had tot NakoelS en SadéwL * Hij was in twee-

strijd; bittere droefheid en berouw vervulden zijne gedachten. Immers, hij

had reeds de belofte uitgesproken, om te strijden en zijne krachten te meten

tegen de Pandawa- vorsten; en zoo was hij nu aangesteld en gehui-

23. digd tot opperbevelhebber in den krijg. * Bij 't naderen van zijne le-

gerplaats werden de aandoeningen steeds levendiger in 't hart (2) van Ko-

ning SALja.

Aan 't nachtleger gekomen, ontvangen al de hoofden bevel, om met den

24. morgen ten strijde gereed te zijn. * Weldra nemen de hoofden afscheid: na

de bevelen te hebben ontvangen, begeven zich allen in hunne kwartieren.

Zoo verliepen er twee dagen, zonder dat iemand ten strijde uittoog, toen de

(1) Eig. » van zijne eigene kinderen waren de mannelijke reeds alle (beide) dood." Hij had na-

melijk nog drie docMers, Eruwaïi, Soerttkanti en Baxowati.

(2) Eig. » ontwaakte steeds meer het hart van
"
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honderd Korawu's een' krijgsbevelhebber aanstelden (1).

5. * Gaan wij voort met te spreken van den Koning van Mandr-ika. Al

zijne vrouwen (2) komen hem te gemoet; ook uit het verblijf der weduwe (3)

komen de bijwijven, in 't gevolg van SATxawATi, (den Vorst) in zijne ver-

trekken (4) te gemoet.

G. * liet legerverblijf was kunstig aangelegd. De Koning van Mandrukti
had goedgevonden het in te rigten als een' Kraton, naar het voorbeeld van 't

paleis van Mandraka, met allerlei gemakken en sieraden, alles in zijn'

7. eigen vorm, met poorten en een' panankilan (5), * tot ontvangst van de

mantri's en dipati's, (wanneer zij) binnen (verschenen) (6): al wat in

een' Kraton behoort. Binnen den panankilan was een fraai binnen-

(1) D. i. met of ter gelegenTield van de aanstelliag van een' nleuwea veldheer verliepen er twee

dagen, zonder dat er gevochten werd. Dit is evenwel Avat ruim gerekend; want Ka-RX^ sneuvelde

tegen den ondergang der zon; den volgenden morgen werd Salju tot veldheer benoemd, en daags

daarna werd 's morgens de strijd hervat. Overtaalt: «van den tijd, dat over de honderd KE.

)> een veldheer was benoemd, verliepen er twee dagen, eer dat men ten strijde uittrok"; maar dit

is nog minder met het vervolg overeen te brengen, en zoo doende wordt ook het woord i^^ ver-

onachtzaamd.— In ieder geval is deze volzin een louter invoegsel van den omwerker; en in 't Kw.

verloopt slechts een enkele nacht tusschen Kaex^'s dood en de hervatting van 't gevecht. Zie

Kr. aant. bij 23, 4—25, en Gesch. d. PP. § G3, noot.

(2) Wij kennen slechts ééne wettige vrouw van Salj^i, namelijk Sattuwati: het woord vromoen

(garw^) zal hier dus in ruimeren zin te verstaan zijn, schoon 't in dat geval vreemd is, dat in

de volgende zinsnede afzonderlijk van de lijwijven (paminggir) gesproken wordt.

(3) Misschien van Salju's dochter Soertikanti, de Aveduwe van Karvu? Zoo Avordt het door

P verklaard. Men zou 't ook in 't meervoud kunnen opvatten: «het verblijf der weduwen." (Jv.

karandan). In den Kraton te Soerakarta Avonen namelijk de Aveduwen van 's Vorsten huis

bij elkander, in de zoogenoemde Kradèn-ajon, d. i. zaoveel als PrinaessenJiof, Avaar door den

Soesoehoenan in haar onderhoud wordt voorzien.

(4). O; »tot in 't voorhof" Hier is dus khvji opgevat als eene bepaling van lui ari

«^
^ (mjp terwijl

ik het opgevat heb in denzin van Jivdórden (Vorst)". Vgl. D, 'E In Kr. aant. bij rs. r,als ook L, 1, lo,

waar ,"^1* op dezelfde wijze en in gelijken zin voorkomt.

(5) Z. V. a. pasëban,. gehoorzaal: zie de noot ])ij XXII, 12.

(6) O vat '7'/j5« op als eene bepaling van man tri, en vertaalt: «alwaar de binnen-man tr j
'
s

J-en de hoofden verschenen". Vgl. D, E (in K?-. aant. bij vs. i-O, waar 't verband weder gansch

verschillend is. In geene van beide omwerkingen echter is deze beschrijving mij geheel duidelijk.
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plein (1), overdekt en beneveld door eene ligte wolk, orn hel hari Ic bclcoren.

ZEVEN-EN-VEEETIGSTE ZANG.

E A K A S - A T I.

o
o.

4.

5.

De zijden van de poort waren met poedak bezoomd; par idj at ü groei-

de in de hoeken; overgeplante boomen waren in rijen geplaatst. Het paau-

wengras, dat er nog groeide (2), gelijken digt ineen, flikkerend inet bruinaoh-

tigen glans (?), * wedijverde in bevalligheid met het jonge loof van den dj ring,

dat er als verwelkt uitzag, uit droefheid bij 't aanschouwen van den Vorst.

Het scheen hem te waarschuwen voor tegenspoed in den krijg; het verwelkte

voorkomen van den dj ring was een voorteeken van leed. * De tjoetjoer (3)

deed uit de lucht klagende toonen boven de legerplaats hooren, ten tee-

ken van nederlaag in den strijd, en van den ondergang van 't geslacht van

Mandruku's vorst. De huispaauw slaakte ongewone toonen: * zijn angstig

voorgevoel verried zich door de beklemde, heesche stem.

Het zou te lang duren, om gewag te maken van al de voorwerpen in de

legerplaats, die waarschuwende w^enken schenen te geven. Reeds is aan alle

dipati's van Mandraku (4) * en aan alle mantri's bevel gegeven, om

(1) Jav. palataran: een plein in 't midden van den K r a t o n , onmiddellijk vóór het eigenlijk woon-

rerblijf van den Vorst. In den Kr at on te S o erakarta is het beplant met allerlei uitgezochte boo-

raen en planten, die daar met bijzondei'e zorg worden aangekweekt. Over 't algemeen beantwoordt

de inrigting der vorstelijke v.'oningeu in de Jav. poëzij volkomen aan 't geen men hier in den K ra-

ton zien kan. Een duidelijk plan van dien Kraton, met de namen der plaatsen, en, zooveel

doenlijk, met perspective afbeeldingen van sommige punten, zou eene hoogst nuttige bijdrage zijn

tot opheldering van Javaansche geschriften.

(2) Namelijk, als overblijfsel uit den wilden staat? Vgl. Kr. aant. bij vs. 4.

(o) Een vogel: zie boven, bij II, 14.

(4) O vertaalt 4, s-e als een' afzonderlijken zin: j> al de hoofden bevonden zich bij Mand rak a's

"(tent)," wat mij evenwel te gedrongen schijnt, en ook door D, E wordt weersproken : zie K)\ aart.
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zich toe te rusten tot den strijd, ieder naar zijn' rang en stand. De krij<?s-

lieden zijn dndc in de weer, en maken zich geheel strijdvaardify. De leo-er-

6. plaats weergalmt van 't gedruisch, * het gedruisch der nachtehjke vreugde,

en 't geluid van trommen en bekkens. De troepen van Mandrakü over-

stroomen (de legerplaats). Den geheelen nacht zien zij met verlano'en uit

7. naar den aanval, vol moed, dewijl hun vorst * bekleed is met het op-

perste krijgsgezag , en 't bewind op het oorlogsveld voeren zal. —Van al de

mantri's en boepat i's, als ook van 't gemeene krijgsvolk, die ten strijde

gevoerd werden, waren nog tweemaal honderdduizend overig: de andere helft

was gesneuveld (1),

S. * Intusschen zijn den Koning, die zich in zijne tent bevindt, door zijne

gemahn ververschingen voorgediend. Maar hij kan ze met geen onbezorgd

hart genieten; want zijne ziel is vervuld met de gedachte aan de verdelging

9. des vijands. * Reeds heeft hij alle tooverbeden overdacht, om niet te falen

in de (aanwending der) wondermagt van T janda-bérawa (3); ook de hoof-

den, die hem ter zijde moesten blijven (3), oude, dappere, rijk begaafde

mannen, helden in 't gevaar.

10. * De rnuzijk van al de dipati's weerklinkt door de legerplaats; het ge-

druisch der bekkens is als dat van de zee. In ieder kamp houden de hoofden

zich elk bij zijne eigene afdeeling.

11. * Inmiddels ontvangt Vorst Salja van wege den Koning DoERjooaNa

een' grooten voorraad kleederen. Weldra zijn zij rondgedeeld onder de di-

pati's en mantri's: elk heeft van de geschenken ontvangen.

12. * De Vorst keert terug van de ontvangst der gezanten van den Koning

DoERJODaNa, die de milde giften hebben overgebragt, en begeeft zich achter

in zijne woning. De hoofden keeren terug naar de wachtplaatsen , en hou-

13. den zich daar gereed. * Alleen de panakawan (4), die de sirih-doos

draagt, blijft bij den Vorst, en gaat mede naar binnen.

(1) De laatste volzin staat alleen in deze om-werking, en schijnt geheel uit de lucht gegrepen te

zijn. Ook is 't niet duidelijk, of het op de troepen van Mandr^ka of op het geheele heir der

Korawa's betrekking heeft; in 't laatste geval schijnt de opgaaf echter te gering, in verhouding

tot de buitensporige getallen , die elders nu en dan worden vermeld.

(2) Deze schijnt hier te worden opgenoemd als een voorbeeld van meerdere tooverbeden, die Sai.-

jS. overdacht, d. i. bij zich zelf opzeide of repeteerde.

(3) Namelijk : ook daaraan moest hij denken , om ze te kiezen ?

(4) Z. V, a. page.
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Terwijl SaljS in zijn binnenvertrek (1) gezeten was, werd hij verrast

14. door de komst van Nakoelu, die hem tegentrad. * Met gevouwen handen

wierp hij zich aan de voeten van den Vorst, en sprak met een' eerbiedigen

groet: //Ach, Heer, is 't waarheid, dat gij het opperbewind aanvaard hebt,

f/ om den strijd te herstellen, en den vijand te verdelgen?"

15. * Op zachten toon antwoordt de doorluchtige Vorst: //Ja, mijn zoon (2),

// het is zoo ! Uw broeder SoEJODaNa heeft het werk aan mij opgedragen , en

//ik kon het niet afwijzen: als ouder (bloedverwant) was ik er toe verpligt.

16. // *In 'teerst, mijn kind, heb ik geweigerd: ook viel het mij uitermate zwaar;

//maar wat zou ik doen? Plet is nu eenmaal zoo bepaald door de Godheid,

//door Sang Hjang Oetipati (3), en 't staat niet in mijne magt, jongen,

//om het te ontslaan!"

17. * Weenend hernam NAKOELa, met gevouwen handen: //Geëerbiedigd Ko-

//ning, als het zoo met den oorlog gaan moet, wie zal dan wederstand bie-

18. //den, wanneer gij het bevel voert, * gij, een bejaard, dapper en vermogend

//vorst, uitstekend door heldenmoed in 't gevaar, vermaard door al de drie

//werelden? Mijne oudere broeders zijn geheel ter neer geslagen door het

19. //berigt: zij willen zich niet tegenover u in den strijd begeven, * evenmin

//als ik en mijn jonger broeder SadéwÜ: wij vermogen toch niets (tegen u)!"

Tegelijk trekt NAKOELa zijn' kris (en roept): //Ach, Heer, stoot hem mij ter-

20. //stond in den hals, dat ik sterve * onder uw' vorstelijken zegen, en niet

//op het slagveld! Laat het niet zoover komen, dat ik op het slagveld sneve!

// Strijden tegen een"' leeraar (4) is hetzelfde als (te strijden tegen) de verhevene

21. //Godheid. Liever nu op het oogenblik, en ijdele moeite gespaard! * Met

//vreugde (wacht ik den dood), aan uwe geëerbiedigde voeten neergebogen,

//zonder mij van u te verwijderen. In den dood zelf wil ik niet wijken van

//u, mijn' vorstelijken leeraar, en bovendien mijn vader (5). Neen, geen

//haarbreed zal ik wijken!"

(1) Jav. made panëpi, anders gewoonlijk panëpèn, d. i. letterlljl^ plaats van afzondering:

zoo heet in den Kraton alhier een bijgebouw ter zijde van 't vrouwenverblijf gelegen , en dat o.

a. als spreekvtrtrek dient.

(2) Jav. koeloep, 't geen in toespraak tot een jong mensch gebezigd wordt, en ongeveer beant-

woordt aan mijn jongen, kind!

(3) Een bijnaam van Baturu Goeroe.

(4) Jav. goeroe: algemeene eernaam voor een' ouderen bloedverwant, vaderlijken vriend, Mentor,

(5) Zoo noemt hij Saljh als broeder van zijne moeder.
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22.

23.

24.

25.

26.

07

28.

29.

30.

* Met schrik staart Koning Salju hem aan , die besloten heeft te sterven

,

NAKOELa, die ten dood bereid is. Haastig spreekt hij : // Bedaar, kind , en ver-

scheur mij 't harte niet! -^ Steek schielijk op, dien kris! Niet alzoo! Ik heb

raad voor u, kind! een' weg (van uitvaart) voor mijn ligchaani: zoo 't niet

uitkomt, moge ik door den vloed worden meegesleept, en in den oceaan ver-

zinken! (1) — * Ik zie u daar in zulk een' toestand vóór mij; maar ook de

Koning Koeroe-pati heeft heete tranen gestort , en dringend aangehouden

,

om het rijk aan mij over te geven , en dat ik den oorlog herstellen zou. Mij

wilde hij het danken, dat hij als koning heerschte (2). * Zoo heb ik mij la-

ten overhalen, om de belofte af te leggen. Laat mij dus, kind, geen ver-

raad plegen aan de regering van uw' ouderen broeder , den Vorst van A s-

tina! Te goeder trouw zal ik mij kwijten van mijn' pligt als veld-

heer. '^' Doch ziehier , wat ik u heb aan te bevelen ! Geen ander moet mij

tegentrekken op 't oorlogsveld, dan uw oudste broeder, mijn vorstelijke zoon

JoEDiSTiRa: die moet morgen mijn tegenstander zijn in den strijd! * Zeg

hem, dat hij den Kalima-oesada (3) aanlegge en op mij afschiete: die

zal, doordringende in mijne borst, het middel voor mij zijn, om weder

te keeren naar de wereld van ÉNDRa. Dit is mijn opregte raad. *A1 de

wapenen van de drie werelden moogt ge vrij tegen mij aanwenden, niet

één zal doel treffen : alleen de Kalimosada is voorbeschikt tot het werk-

tuig van mijn' dood. En nu, keer naar huis, mijn zoon! (4) * Zie, voor-

heen is mij deze bepaling gesteld , toen mij de gunst van Bat ara Goeroe

ten deel viel, dat geen der pijlen van 't geheele aardrijk mij zou kunnen

wonden, * dat al de wapenen van de drie werelden zonder uitwerking zo u-

(1) Indien deze opvatting juist is, zijn de laatste woorden van Saljh te verstaan als eene soort

van eed of vloek, waarschijnlijk met toespeling op de aloude gewoonte, om de lijken van misda-

digers in de rivier te werpen, en naar zee te laten afdrijven. Welligt zou men eveuAvel ook aldus

kunnen vertalen: »ik heb raad voor u, kind! ik heb een middel (van uitredding), hetwelk niet

11 aangewend wordende, gij zoudt wegdrijven en in den oceaan verzinken," en dan dit laatste op-

vatten als een zinnebeeld van ondergang of grooten rampspoed? Vgl. iT?'. aant. bij 23, *-g.

(2) De Jav. uitdrukking laat zich niet wel naauwkeurig vertalen. De zin schijnt ongeveer hierop

neder te komen: » slechts door mijn toedoen en te mijnen behoeve zou hij koning zijn; mij wilde

«hij als zijn' opperheer erkennen, mij vrij laten beschikken over al, wat zijne vorstelijke magt mij

)) geven kon,"

(3) Anders Kalimosada, het tooverwapen van JoEDisxiRa; zie boven, bij X, 9.

(4) Dit komt hier slecht te pas: vgl. Kr. aant. bij 28, 6.

18
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//den zijn op mijn ligchaam. Ook heeft uw oudere broeder JoedistirH zich

//altijd gewijd aan gebeden en godsvereering (1). De Kalima -oes'ada, is

31. // eene uitnemende gunst * voor hem, die de inborst van een' reinen hei-

// lige en een regtgeaard hart bezit. Want zelfs de Kalimosada, wanneer

// hij gevoerd Avierd door iemand van trouweloozen aard, dan zou ook hij mijn

33. //ligchaam niet deren. * Daarom moet alleen uw oudere broeder de Koning,

//en geen ander, het geschrift Kalimosada voeren; en voor altijd is het

33. //bezit van Astina verzekerd aan uw' vorstelijken broeder. * Met mijn'

// dood zal het ook (den met strijd) gedaan zijn. Dan is er geene hindernis

//meer, en de Brata-Joeda ontbonden. Eén slechts, mijn zoon, zal dan

//overblijven, maar die vermag niets, te weten SoEJODaNa."

34. *Arja Nakoelu, stortte een' vloed van tranen. Hij scheen onwillig, om
te gehoorzamen, en bezwaard door 's Vorsten last. Maar hij werd aanhoudend

gedrongen: //Ga na heen, kind, spoedig, zonder tegenstreven, en nee^n mijne

//boodschap met u!"

ACHT-EN-VEEKTIGSTE ZANG.

K I N A N T I.

1. Minzaam sprak de Vorst van Mandraka: //Kom, NAKOELa, mijn

//kind, ga nu spoedig naar hais, en toon geen' weêrbarstigen zin! Immers

3, //is het de wil der Godheid, dat dit alles zoo gebeuren moet, *Ing ënoe

//moeng kawati-koen këmoelakëna dèn bakit, d. i. houd slechts

//op weg mijn geheim bedekt: pas daar wel op, mijn kind!"

3. NAKOELa neemt met eene eerbiedige buiging afscheid, * en metweifelen-

(1) Een zeer gebrekkige zamenhang. Beter hiidt de vertaling van O: » alleen u^v broeder J. heeft

,

)i door zijne volharding in 't bidden, met de Klmsd. eene hoogere gunst verkregen: de kracht van

)) dezelve is verbonden aan de zuivere inborst en 't onbedorven hart eens priesters." Maar zoo

daar geene andere lezing aan ten grondslag ligt, is die vertaling bezwaarlijk van willekeur vrij te

pleiten: njojtcmj) beteekent toch niet alleen] De algemeene bedoeling schijnt te zijn: toen Batara

Goeroe mij het voorregt der onkwetsbaarheid schonk, was daaraan evenwel de bepaling verbon-

den, dat het geschrift Klmsd., gevoerd door een' man van godvruchtigen wandel, doodelijk voor mij

worden zou.
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de schreden vervolgt hij zijn' weg. Aan de legerplaats der Pandawu's
gekomen, verschijnt hij vóór den Vorst van Dwaravvati, BiMa, Audjoenh

4. en JoEDisTiRa, die daar met KResNa gezeten zijn, * benevens de Vorsten van

Tjampala en Wirata, Satyaki en DRësTa-DYOEMNu , en al de hoofden,

die voltallig bijeen zijn, vóór 't aangezigt des Konings van Dwarawati.
5. * NAKOELa vouwt de handen, en spreekt tot den Vorst van D w a r a w a t i

:

//Heer, in de kwartieren van Mandraka aangekomen, heb ik Oom aano-e-

6. //troffen, en verlof gevraagd om te sterven. * Maar de Vorst van Mandraka,
// Heer! heeft mij onderrigt omtrent de beste handelwijs. Ziehier naar waarheid,

//wat Oom Vorst SALja mij geopenbaard heeft. Hij verlangt namelijk, dat uw
7. //jongere broeder hem in den strijd tegemoet ga. * Mijn oudste broeder, de

//Vorst JoEDisTiRa, moet hem morgen 't hoofden bieden. Het geschrift Ka-
//limosada moet hij als wapen tegen hem bezigen. //Dat (zeide hij) zal

8. ////het middel zijn, om mij te geleiden naar den zaligen hemel, * naar Ari-

////boewana. Maar laat geen ander (het wapen) aanleggen! Zelfs de Ka-

// //limosada, door een' ander gevoerd, zou gewis niet in mijn ligchaam

9. ////dringen. Maar wanneer uw oudste broeder hem rigt, '^ dan zal hij mij-

////ne borst doorgrieven. Ga nu spoedig naar huis! Zonder falen valt het

////rijk van Astina uw' ouderen broeder ten deel!" Zoodanig was in

//waarheid de boodschap van Man draka's Vorst."

10. * Koning KRësNa zag lagchend om naar zijn' jongeren broeder, den

Vorst JoEDisTiRa, die onder zijn' blik verlegen het hoofd boog. BiMa en

11. ARDJOENa en al de hoofden waren verheugd, ^' en zonder zorg over de on-

derneming: zij beloofden zich voorspoed, overwinning en zege, en het eind

van alle zorgen.

12. Het verhaal keert terug tot Mandraka' s doorluchtigen Vorst. * Na

't vertrek van NAKOELa was zijn gemoed met bekommering vervuld door de

smeekende weeklagten van zijne gemalin, de schoone (1) Dèwi SATYawATi.

Haar (2) hart bezweek (van droefheid), (schoon) niet voor 't eerst door den uiter-

IS. sten nood bezocht. * Vergeefs trachtte hij zijne gade te troosten. Een bange strijd

bewoog het gemoed der Vorstin. Zij scheen willens, de handen aan zich zelve te

(1) Jav. rëtnjt, eig. het juweel: een gewoon dicliterlijk voorvoegsel vóór namen van vrouwen,

even als koes o erna, bloem, en andere uitdrukkingen van dien aard.

(2) Of zijn? Zie Kr. aant. bij 12,d— 13,t.
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slaan, de sclioone D è wi SATYaWATi. De Vorst was innig begaan met het grievend

14. hartzeer van zijne gade. * Hij zou niet gevreesd hebben, in deu oorlog te

sneven: hij was toch al oud genoeg. Maar hij had deernis met de Vorstin, die

in wild misbaar hare droefheid lacht gaf, en uit weerzin in tranen uitbarstte.

—

15. // * Waarom toch, mijn juweel," (zoo sprak hij,) //waarom die droefheiden

//die onafgebroken tranenvloed? Geloof mij, het dient tot niets, mijne gebied-

//ster, dat gij die oorkrabben vernielt, die haarwrong uiteenrukt, en die

16. //bloemen, dien gambir en mëlati, in 't rond strooit! * 't Is of zij bedroefd

//worden, door u aan te zien, zuster (1): inderdaad verkwijnen ze mede! Na
// den regen treden de sterren flikkerend in de plaats ; maar zij worden door

17. //(uw') moedwil vernield (2). * Waarom verhavent gij uwe haarwrong? De
// sterren woorden beschaamd door 't aanschouwen van de pracht uwer hoofd-

// haren. Ook de kidangs (3) schamen zich bij 't hooren van uwe stem, en ver-

18. //schuilen zich op een' afstand. * De bijen zijn in groote onrust, als zij,

//zuster, uwe stem hooren (4), Gelijk het reekokje (5) beschaamd is bij 't

(1) Eig. !) jongere zuster", zoo als ia 't Jav. de man gewoonlijk zijne vrouw aanspreekt.

(2) Zoo de tekst hier een' goeden zin lieeft, naoetik bekennen, hem niet gevatte hebben. De toe-

speling op den sterrenhemel herinnert aan den gewonen vorm der Maleische pantons, en zou in

zoover, al is zij hier wat zonderling te pas gebragt, minder bezwaar opleveren. Maar wat betee-

kent dat vernielen van de sterren? O vertaalt: » zij hebben hun' glans verloren wegens uw' on-

» geoorloofd verlangen." Dit zou, in verband met het volgende, een' redelijken zin geven, indien

slechts de vertaling van ajiQnnmj door glans verliezen te verdedigen ware. Kan dat woord luiQiuv/}

welligt op de haarwrong betrekking hebben, en vs g met 17, i te verbinden zijn, als oen verwron-

gen tusschenzin, die eenvoudig beteekenen zou: » waarom vernielt gij zoo moedwillig uwe haar-

)i wrong?" Doch hiertegen verzet zich ook de lezing van D, E: zie Kr. aant. hij 16, g — 17, i, — In

ieder geval is de algemeene zin van deze plaats voorzeker, dat de sterren zich schamen over of voor

het losgerukte haar, hetzij uit gekwetste eerbaarheid, of uit naijver op den schitterenden tooi, de

juweelen haarspelden enz., die daarbij zigtbaar werden, en den glans der hemellichten deden

tanen.

(3) Eene soort van ree of klein hertebeest.— Wat hier van de stem gezegd wordt, is blijkbaar

ontstaan door verwarring van de kidangs met de bijen. Even als in de volgende strophe van
onzen tekst wordt in 't Zw. op de schoone oogen van den kidang en op het geluid van de bij

gezinspeeld. Zie Kr. aant. bij 17,4—18.

(4) Het gegons van bijen is in de Jav. poëzij een gewoon beeld van minnezangen en teedere toe-

spraak.

(5) Jav. si kidang. Dat woordje si heeft hier iets onbeschrijfelijk teeders en naïefs, dat inde

vertaling slechts gebrekkig door het verkleinwoord is nagebootst, even als in pd. 21 » het nootje"

voor si tjënkir staat.
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//zien uwer lonken, zoo is ook de bij bekommerd, en als in 't hart (^ewond.
19. //*Het pinang-blad {?), dat ontluiken wilde, sluit zich weder bij 't zien

//uwer dijen, die blinken als 't Avecrlicht (1). Het jonge loof van den sokti-
20. //boom verwelkt bij 't zien van uwe ontbloote lendenen. -•-• Zwaar ter neer

//gedrukt hangen de slingerranken van den ga do eng, en kronkelen en
//verwringen zich bij 't aanschouwen uwer bevallige houding (2). Ja zelfs de
// afvallende ivoornoot (3) haast zich eene schuilplaats te zoeken in kloven en

21. //ravijnen: * beschaamd door 't aanschouwen uwer borsten, vliedt de ivoor-

//noot. Wat zou 't zijn, indien zij alles zag! Alleen de rand, zaam<ye-

// drukt en verdrongen door den borstdoek , maakt reeds het nootje beschaamd.

//*Gij wordt aangezien voor de maan in een vrouwekleed (4), zuster, dewijl

// uwe lonken schitteren als het licht der maan !"

Zoo zong Koning Salju, en de taal der liefkozing vloeide van zijne lij)pen.

22. //

NEGEN-EN-VEEETIGSTE ZANG.

M I D J I L.

1. //Wat is toch de oorzaak van uw misnoegen^ pronkjuweel der wereld?

//Helaas, helaas, hoe laat gij uw' dienaar boeten! Uit afkeer van hem aan

(1) Eig. !) als de bliksem," wat evenwel in 't HoU. te zonderling luiden zou. Het is in 't Jav.

een gcAvoon beeld van 't plotseling ontblooten van de huid. Zie bv. LVIII, 10, i.

(2) Jav. sidoewa: zekere wijze van zitten, leunende op de uitgestrekte liand. De vergelijking

zinspeelt waarschijnlijk op de sierlijke buiging van 't ligchaam , en inzonderheid van den arm , die

bij de Javanen eene ongemeene buigzaamheid heeft, zoodat bij het uitstrekken van den arm of het

leunen op de hand de elleboog geheel binnenwaarts doorbiiigt.

(3) Jav. tjënkir gading, eene soort van kokosnoot, wier matige grootte, gedaante en lichtgele

kleur voor den Javaan het ideaal van eene schoone vrouweborst vertegeuAvoordigt.

(4) D. i. de maan in de gedaante van eene vrouw; eene schoonheid als die van de maan, door

eene vrouw ten toon gespreid. De maan is namelijk in Jav. poëzij een gewoon beeld van mensche-

lijke schoonheid. Zie de aanteekening op Djuja Lënkura, in de Bijdragen tot de taal-, land-

en volhenlamde van N. /., Deel I, blz. 51, Vgl. echter ook Kw. in Kr. aant.hï] 22, i-k. Het schijnt

daaruit te blijken, dat de uitdrukking van onzen omAverker uit misverstand ontstaan is; en 't is

niet onwaarschijnlijk, dat de plaats van Djuja Lënkiïra weder hieraan ontleend is.
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//te zien in zijne ellende, houdt geniet op, de wenkbraauwen te fronsen, met

2. //eene wreedheid, die hem van minnesmart vervult! * Onwillig, om uwe
// teederheid te betoonen , laat gij den toorn door uwe oogen spreken , en

//kastijdt mij met uwe lippen (?). Wat schuilt daar toch achter? Wel verstaat

//gij uw' dienaar te bedroeven! Waar zou ik de gelijke van mijne geliefde

3. //vinden! * Al daalde Dèwi Rarasati (1) neder, en stelde haar gelaat tegen

//'t uwe over, waar zou Dèwi Rarasati heengaan, om zich te verschuilen,

//overwonnen in den wedstrijd van bevalligheden! Groot is het heil, dat mi]

4. //beschoren is door de gunst van Hjang Goeroe, * dat ik u, geliefde zus-

"teï, bezitten mag! De verhevene God, Bat ara BRaaia, ziet zijne gade

//voor u onderdoen. De goddelijke Rarasati, Brumü's gemalin, wordt door u

5. // in de schaduw gesteld !
* Wat heb ik dan misdreven, dat ge mij uwe toespraak

//onthoudt, en 't er op toelegt, om mij te doen vergaan? Ach gun mij 't loon

//voor mijne vaardigheid tot uwe dienst, voor de kostelijke offers (2), die ik

// u aanbied, voor 't bewaken van uw leven, en voor het dag en nacht aan-

6. // houdend streven om u te behagen !
* Wat wordt door uw' dienaar gewei-

// gerd? Hij onderneemt al, wat gij hem opdraagt, al verlangdet gij bij voorbeeld,

// dat hij de sterren des hemels zou tellen , en er een prachtig steunsel voor

7. // uwe haarwrong (3) van maken. * Maar indien mij het werk wordt toever-

//trouwd (4), zoo sta mij toe, u te naderen, begunstig mij met de hoogste

//zaligheid, laat het genot uwer bekoorlijkheden mij ten deel vallen, opdat

8. // uw dienaar u zijne liefkozingen moge aanbieden. * Bij 't afvallen van uw
//kleed, als weleer (5), wanneer het oogenblik der vereeniging naderde, wei-

// feit hij niet, al wordt hem het leven onttogen: met het streelend genot vóór

//oogen, zet hij het leven op 't spel, al moet hij versmelten in den wellust,

9. // en vergaan in 't mingenot. * Welligt faalt hij in 't verheffen uwer schoon-

//heid, in bevalligheid van manieren; gij versmaadt hem wegens zijn gemis

(1) De gemalin van den God BEaMa.

(2) Jav. koemala,; een kostbaar gesteente, en ook h.et semen virile. Ik heb getracht in 't

midden te laten, wat er hier meê bedoeld wordt: welligt is in de Jav. woorden ook eene opzette-

lijke dubbelzinnigheid gelegen.

(3) Nam. in den vorm van haarspelden of eene kam, waarin de sterren als edele gesteenten zou-

den dienen?

(4) Dit zal in algemeenen zin te verstaan zijn: » zoo ge mijne diensten aanneemt.''.

(5) D. i. als anders, naar gewoonte.
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//van dichterlijke gaven; hij kan zich niet vergelijken met den Vorst van M a-

10. //hispati, den grooten Ardjoenu SasRii, zoo ervaren in liefkozino-en! * Daar-

//in ligt eigenlijk MANDRaKa's gebrek, dat hij te kort schiet in bevallio-heid

,

//en de gave der dichtkunst derft (1). Ach vergeef het hem ! Wat zal (anders)

//uw dienaar beproeven, om den dood te ontgaan? Schenk hem uwe hulp!

11. //*Men reize rond langs zeeën en bergen, om schoonheden te bespieden, de

//schrijver neme zijn boek met zich, hij zal door de moeijelijkheden worden

12; //afgeschrikt; hij zal niets vinden, wat mijne dierbare evenaart. * De schrij-

//ver zal zijn papier wegwerpen: nergens zal hij eene schoonheid (als de uwe)

//vinden (2). Welnu dan (3), werp (mij) spoedig weg, laat mij door den

//stroom wegsiepen naar 't midden der zee, (maar) geef mij 't mino-enot als

13. //reiskost mede. Bedek mij, geliefde, * met bloemen, dat de bijen er jao-t

//op maken, en het lijk beweenen; dat de bijen, opvliegende, om het lijk te

//ontwijken, jagt maken op de zoetheid der bloemen, opdat ik moge weder-

14. //keeren naar Ari-boewana (4). * Al moesten wij zeven zielsverhuizingen

//doorstaan, laat ons nimmer (van elkander) wijken, zoetste der vrouwen (5)!"

Zoo sprak de Vorst van Mandraka. Op zachten toon antwoordt Dèwi
SATYawATi: // Gij vraagt. Heer, wat de oorzaak is van de droeflieid, waaraan uwe

15. //dienstmaagd zich overgeeft..."— *en't grievend hartzeer belemmert hare

// spraak — hoe is het dan toch , o Vorst ? Hoe lang reeds zijn wij nu in dezen

// B rat a-j o e da-krijg? Ik houd niet op, mij aan gebeden en smeekingen te

16. //wijden, * om de gunst der verhevene Godheid te verwerven, geluk op het

//slagveld, overwinning en zege; voor de nederlaag des vijands heb ik mij

// geloften opgelegd. Is het dan te vergeefs , dat ik mij voedsel en slaap ont-

17. //houd? * Mijne bede was (slechts), dat ik u bestendig dienen mogt, en uwe

//sponde bewaken (6). Ik ben nog niet moede, van uw' wenschen ten dien-

(L) Plet improviseren van minnezangen behoort tot de oude Javaansche zeden. De bedrevenheid

daarin wordt meermalen voorgesteld als eene der bekoorlijkste gaven, waardoor een man de gunst

der vrouwen winnen kan.

(2) Eene duistere en blijkbaar bedorvene plaats, waarvan de algemeene zin evenwel duidelijk ge-

noeg is. Vgl. Kr. aant., als ook L, 15.

(3) Eig. » als dat zoo is", nam. als ik zoo onbehagelijk ben?

(4) Zie Kr. aant. bij 13,4.

(5) Ei"-. » honijr der vrouwen", of «honiarzoete vi'ouw."

(6) Deze uitdrukking heb ik uit verlegenheid van O overgenomen , ofschoon » bewaken" niet naauw-

keuri": aan séwaka beantwoordt. Beter ware misschien » dienen" of » ten dienste staan"; maar.

l
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// ste te staan ; nog niet genoeg heb ik mijn' Vorst mogen aanschouwen ; ik

IS. //vind (nog) behagen in uwe teederheid, geëerbiedigd Heer! * Gij slechts zijt

//het. Heer, die met de uiterste onverschilligheid de heerschappij versmaadt.

//Weinig zegt het nog, de regering te verspelen, maar zelfs uw eigen ligchaam

//acht gij niet, en verkiest het leven prijs te geven, uit overgroote genegen-

19. //heid * voor de Pa n da, wa- vorsten. Ja, ten dood hebt gij u overgeleverd!

//Toen NAKOELa gekomen is, hebt gij uw leven in zijne hand gesteld; gij

// hebt hem aanbevolen , om u te dooden , en hem het middel aangewezen

,

20. //waardoor gij sterven moest! Zoo is het dan beter, ^ dat ik u maar voorga

//in den dood. Indien ik achterbleef, zou ik toch het gezigt van uw ziel-

//loos ligchaam niet verdragen!"

Met deze woorden trekt Dèwi SatySwati haar' dolk (1). Hij flik-

21. kert in hare hand, * en is gereed, om haar in 't hart te dringen. Ontsteld

slaat de Vorst in angstigen haast de armen om den hals zijner gade. Hij

ontwringt haar den dolk, en spreekt, bevend van ontroering: //Ach, ach,

22. //helaas, helaas, * mijn juweel, SATYawATi, neen, mijne dierbare, werp uw

// leven niet weg ! dat is niet wel gedaan ! Zie uw' deerniswaardigen die-

//naar aan, ontferm u over de wereld (2), mijne gebiedster, aangebedene

23. // van mijn hart !

"-' Hoe is het toch mogelijk (?) , dat gij zoodanige woor-

//den, mijn juweel, voor ernstig gemeend hebt kunnen houden? Ziet ge

//niet, dat het met eene geheime bedoeling gesproken was, om den gast

//genoegen te geven; dat het slechts leugens waren, om hem lionig om den

//mond te smeren?"

behalve dat » staan" hier minder eigenaardig zijn zou , had ik die uitdrukkingen voor het vooraf-

gaande (CTj^ en voor 't volgende aj)(S)(isn noodig. Overigens herkent men hier dezelfde voorstelling,

die boven, bij XXI, 12, is aangewezen.

(1) Jav. patrëm: soort van kleinen dolk, door vrouwen gedragen.

(2) Die namelijk door uw' dood een kostbaar kleinood verliezen zou.
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VIJFTIGSTE ZANG.

DANDANG GOELA.

1. De dolk is aan de Vorstin ontrukt door haar' gemaal, Koning Saljü,

terwijl hij niet ophoudt, haar met vleijende woorden gerust te stellen: //Toen

//NAKOELa bij mij kwam, heb ik slechts den schreijenden knaap tot bedaren

//gebragt. Ach, gebiedster, waar is de vijand, die mij in den strijd

// zou kunnen weerstaan ? 't Is duizendmaal ondenkbaar. Wie is er in de

//drie werelden, die zich verstouten zou, mijn' aanval te gemoet te gaan?

2. // "^ Ditya's, gandarwa's, boeta's en jaksa's vergaan onvermijdelijk

// door mijn bovennatuurlijk vermogen. Alle vorsten der menschen (1) worden

//verdelgd door mijn krijgsgeweld. Derhalve, gebiedster, wees zonder zorg, en

//vertrouw op mijne woorden!"— Tevens neemt hij zijne vrouw bij de hand,

en geleidt haar naar de rustplaats. //Ach, mijne bloem, aan wie alleen mij-

3. // ne dienst gewijd is, zelfs tot in Ari-loka toe, * al bekwam ik, als gunstbewijs,

//honderdduizend wi da dar i's, ik zou er geene vinden, die u in bekoorlijk-

//heid nabij kwam, u, koningin van lieftalligheid (2) , koningin van innemen-

// de zachtheid, koningin van bevalligheid, koningin van aanminnigheid, ko-

// ningin der bloemen ! In de drie werelden is niemand dan Dèwi SATi'awATi,

4. //het pronkjuweel der aarde, * waardig om het gebied te voeren over de

//honderdduizend apsari's: als nederige slavinnen moeten zij u dienen, de

//uitgelezene, het puik van alle vrouwen. Mogen wij, mijne dierbare, bij

//voortduring de genoegens der min blijven smaken; mogen wij hier namaals in

//Soera-loka ons genot hervatten, en ons aan de liefde wijden; zonder ein-

//de, tot in de verste eeuwigheid, door bestendige liefde zalig in de ver-

(1) In onderscheiding van andere wezens, als boeta's en dergelijke.

(2) Eig. welriekendheid , even als andere van de hier voorkomende woorden eigenlijk op den smaak

betrekking hebben: beide begrippen worden in 't Jav. met dat van minzaamheid, lieftalligheid ver-

wisseld. Overigens zoeke men niet te anojstvalUg naar het onderscheid tusschen al die uitdrukkin-

gen voor Satï-üwati's deugden en voortreffelijkheden: het is slechts eene reeks van synonyraen,

wier bijeenvoeging het beeld van eene uitnemende vrouw te levendiger vóór den geest moet bren-

gen. Over het woord konhigin (Jav. ra toe) zie boven, bij XLII, 3.

19
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5. //blijven van ÉNDRa! *Maar, gebiedster, hierin ligt mijne onvolkomen-

// heid , dat ik nog het ligchaam van een' sterveling omdraag , en ten twee-

//de, dat ik koning ben, en heerschappij voer over een talrijk volk. Het is

//mij niet gegeven, naar 't voorbeeld van groote heiligen, met ligchaam en

//ziel ten hemel te varen. Wie een' vorstelijken rang bekleedt, zijn voorbeeld

//Moordt door de menigte gevolgd (1). Een pan dit a, die geheel op zichzelf

6. // staat (?) , stijgt ten hemel met ligchaam en ziel. * Geen hunner behoeft te ster-

// ven (2). Rësi NARana, de zoon van KANÉKa, en RaMa Parasoe zijn

//ongeschonden, met hun stoffelijk ligchaam, gebleven. Maar een vorst moet

//den dood ondergaan, om weder te keeren tot den hemel, (gelijk) de Vorst

// DjANaKa en de groote Koning KanyvL Daarom, gebiedster, moge 't mij

7. //slechts spoedig alzoo gaan! (3) * Want het is mijn vurige wensch, besten-

// dig het genot der min te mogen smaken ; maar hier op aarde zijn vi^ij reeds

//oud, en gij noch ik kunnen tot de jeugd terugkeeren, wij die reeds eene

// talrijke nakomelingschap (4) hebben in verschillende gewesten. Doch niet-

//temin is 't voor mijn hart nog hetzelfde, en zijt gij in mijn oog, als waart

// ge nog eene jonge maagd. Derhalve, zuster, kom, laat ons heil en heerlijkheid

8. //in Soeralaja zoeken! * Immers vind ik niemand, die u kan vervangen:

//alleen u wil ik behouden, en hier en ginds: steeds blijve ons aanzijn ver-

//eenigd! Wierdt gij, mijne dierbare, eene bloem, ik zou de bij zijn, die

//er jagt op maakte, en u nastreven, om mijn' lust te boeten; voert gij in een

//jong blaadje, ik wierd eene slingerrank van ga do eng, en kronkelde mij

9. //om het blaadje, om u! * Waar gij ook heen gaat, ik zal met u zijn: nim-

(1) Beter misschien, volgens de lezing van D: «hij moet wel den regel der menigte volgen."

(2) Dit is veel te algemeen gezegd. De pandita's der Javaansche mythen zijn in den regel even

sterfelijk als andere menschen

(3) SaljhS troostrede neemt hier eene nieuwe wending. Hij is begonnen, met de onstuimige

wanhoop van zijne vrouw tot bedaren te brengen, door zijn voornemen, om te sterven, bepaalde-

lijk te loochenen; maar uu gaat hij langzamerhand ineen' anderen toon over, om haar op zijn' dood

voor te bereiden, en er meê te verzoenen.

(4) Jav. boejoet, d. i. achterkleinkinderen en verdere nakomelingen. Dit schijnt echter weer

zonder nadenken gezegd te zijn, tenzij men daarbij aan geheel onbekende personen denke. Ik weet

althans in de Jav. mythen niet e'én aan te wijzen , die ondersteld kan worden , hier bedoeld te zijn.

Aan SaljjÏ's schoonzonen SoEJOüaN^a en BttLiT-DKwa wordt, Avel is waar, op de stamlijst van R. W.

ieder e'én kleinzoon toegeschreven; maar er blijkt niets van, dat die reeds toen leefden. Zijn derde

schoonzoon KARXii was met al zijne zonen gesneuvtild; en 't is mij niet bekend, dat dezen kinderen

nalieten, evenmin als SALJit's eigene zonen BoERi-SRaw<t en RoEKMa-RaTu.
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wmer worden wij gescheiden: steeds volgen wij elkander, en blijven als trouwe

w medgezellen aan elkaar verbonden (1). Zoo mogen wij het onderwerp wor-

//den van de liederen en gezangen, van de dichterlijke beschrijvino-en der

//geleerden en wijzen, die eenmaal ons beiden zullen bezingen ; de hoMichters

//zullen in verzen gewagen van SATYawATi en Salju alleen,"

10. * De Vorst van Mandraka verhief zijne stem, en sprak, terwijl hij de

edele vrouw kuste: //Waar toch is de wedergade van mijne geliefde te vin-

//den? Zelfs eene vrouw van de verhevenste afkomst, uit Éndra-boewana,
// zou hare gelijke niet zijn! Gij hebt reeds vele kinderen, maar geen van uwe

11. r/ kinderen, ÉRawATi, Banowati, Soertikanti, komt u nabij; * zij verdienen

// uwe zusters niet «te heeten. Van allen zijt gij nog de bekwaamste (2) ;
gij

//bezit nog de jeugdigste bekoorlijkheid. In de geheele wereld zag ik nim-

//mer iets, dat bij u te vergelijken was. Zelfs Batara BRaMa zou niets

//kunnen bijvoegen tot verhooging uwer schoonheid: integendeel zou hij te

//kort schieten bij u, in wie alle volmaaktheden der wereld vereenigd zijn.

13. //De dichters geven het op (om u naar waarde te beschrijven). * Alleen

// u treft de verdenking der wereld (3) , die sterft bij de aanschouwing uwer

//bekoorlijkheid. Daarom heb ik u nooit alleen gelaten, wanneer gij ter ruste

//laagt, uit vreeze^ dat gij door de wereld mogt worden ontvreemd. Indien

//ik een onnoozele ware, zonder moed, voorzeker al de déwa's zouden

13. //naijverig zijn (op uw bezit); maar zij vreezen Tjanda-béra wa. * Ri

//tan wistoe djajèng langen, karika ëntya roem-ta tjaritan,"

zeide SALja, d. i. : //Vergeefsch zijn de pogingen van alle vernuften, om uwe

// bekoorlijkheden , uwe deugden en lieftalligheid te schilderen : zij putten zich uit,

// zonder u naar waarde te kunnen beschrijven. Met geen woord gewagen zij

14. //meer van alle juweelen der wereld, * dan alleen van SATYawATi van Man-

//draka. Wanneer gij, uit het bad gestegen, het water afschudt, worden

//alle schoone vrouwen der geheele wereld bedeeld uit de liefelijkheid, die

//gij in 't rond sprengt; het roode speeksel (4), dat u ontvalt, wanneer gij

//glimlacht, wordt door de goden opgenomen, en van uwe zoetheid rondge-

(1) Het Javaansch heeft hier weder eene alliteratie; het woord i?„.JiihQt(rin is niet vertaald, we-
'Ö (xJ

gens de onzekere beteekenis. O heeft : » tot ééne gedaante met elkander zamengevoegd en verbonden".

(2) De meest bedrevene in de kunst om te behagen?

(3) Ü alleen wijt zij hare minnesmart.

(4) Rood, namelijk door sirlh-sap.
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15. // deeld aan alle vrouwen der aarde. * Jajah dyastoe kawi-rëdja toe-

//win aniata pan patinggal karas," sprak de Vorst van Mandraka
verder: //mawas tya sóka tandjoengngalapëna gel ara;"— kawi- rë-

dja beteekent: // de groote hofdichter"; niata patinggal karas: //verlaat

16. //ongetwijfeld zijn schrijfboek;"— soka tandjoeng gëlara: *//desoka,

//(d. i.?) angsana, en de tandjoeng (1) van de geheele wereld"— gëlara:

//wanneer die geteld wierden, hoe moeijelijk en lang zou dat niet vallen ! Even-

//zoo zou 't gelegen zijn, wanneer men SATYawATi beschrijven moest. Niemand

// zou daar 't geduld toe hebben ; men zou er stokoud bij worden , en nog

// zou er geen einde zijn aan de schildering der bekoorlijkheden van de god-

17. //delijke SATYawATi, Koningin van Mandraka." * De Vorst SALja sprak

verder: //Roeg tang tjala, sat tang djaladian, jen koedoe mèt
//oepajané"; dat wil zeggen: // de bergen zouden (eer) instorten, de zee ver-

//droogen, indien men er zich op toeleide, om eene wedergade in schoonheid

//te zoeken voor de Vorstin van Mandraka. Al stortten de bero-en ineen,

18. //al verdroogde de zee, men zou er geene vinden. * Ach, wat zou er van

//mij worden, indien 't mogelijk ware, dat ik van u gescheiden wierd ! Hoe,

//indien (gij) sterven moest! Ik zou geene andere gedachte hebben, dan om
//mede te sterven. Mijn eenige wensch is, om bestendig met u het zoet der

//min te genieten, om tot in eeuwigheid niet te verflaauwen in de liefde, in

//hoevele gedaanten onze zielen nosr moo:ten overgaan!"

19. * Zwijgen wij nu van de bekoorlijke vleitaal en de liefkozingen van Man-
draka 's Koning, vermengd met gezang, en afgebroken door dartele scherts

en minzamen glimlach. Onder een' vloed van liefkozingen volbrengt hij zijn'

wil. De vereeniging, bereikt zijnde, schenkt voldoening en verlustiging aan

't gemoed; met wellust laaft hij zijn hart (2), en geniet met drift de zalige

20. oogenblikken. * Alle angst is uit de ziel verdreven; 't genot wordt hoe lan-

ger zoo vuriger, het hart wordt met wellust verzadigd. Nog houdt hij niet op

met vleijen, en tracht (haar) in slaap te brengen door teeder mingekoos, met

het doel om haar ongemerkt te verlaten. Eene bedwelming overvalt haarij2V,XXJV.iiV« UV/ .WiJUtV-il. ^VliV, .JV.VA..V,lXiaiX.Q

(1) Sokn, angsana en tandjoeng zijn namen van boomen, en van de bloemen, die daaraan

eroeijen; hier schijnt angsana tot verklaring van soka te moeten dienen.

(2) Of haar hart? Dezelfde duhhelzinnigheid heerscht in de volgende -woorden. Buitendien be-

vatten deze strophen veel duisters in woorden en zamenhang, wat slechts op de gis vertaald is.
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ligchaam, overstelpt door liefkozingen en gevlei. Zij komt tot bedaren, en
herstelt het hoofdhaar.

EEN-EN-VIJFTIGSTE ZANG.

SKI N 1 T A.

1. Eene sterke neiging tot slaap had de edele vrouw bevangen; maar de

geheime vrees, dat ze door haar' gemaal mogt verlaten worden, hield haar ge-

moed in gestadige onrust. Inderdaad had zij reeds lang zich door aanhou-

dende kwellingen afgemat, en zich voedsel en slaap ontzegd; en thans, na

2. de omhelzing, kon zij den vaak niet langer weerstaan. -^ Het hoofd rustend

op den arm (van haar' echtgenoot), was de edele SATYawATi in een' wel-

dadigen, diepen slaap verzonken, en droomde, dat zij in Soera -nadi (1) het

hoofdhaar uitwiesch.

Een verkwikkende, diepe slaap hield de schoone bevangen, toen de klok

zeven sloeg (2), als om de slapenden te wekken. Verschrikt ontwaakt Ma n-

3. draka's Vorst. * Met verlegenheid ziet hij, dat het hoofd van zijne gemalin

(1) Eene rivier in den hemel.

(2) Naar onze klok opgevat, zon dit wat laat zijn voor Indische zeden. Maar zoo is het, al-

thans in 't Kawi, dat dezelfde tijdsbepaling heeft, ook zeker niet bedoeld. Welligt zou men hier

kunnen denken aan de tijdverdeeling, die thans op Bali in gebruik is, namelijk van 16 uren (dada-

woehan) in 't etmaal, die, 's nachts van zonsondergang en overdag van zonsopgang af, telkens

van 1 tot 8 geteld , en door een of meer slagen op eene trom aangekondigd worden (dawoeh pisan,

daAvoeh ro, enz.). Zie Friederich, Bat. Gen. XXIII, 55. Zulk een uur is dus zooveel als ander-

half uur van de onze; en zeven uur 's morgens komt overeen met anderhalf uur vóór zonsopgang,

d. i. in deze gewesten omstreeks half vijf. Meer waarschijnlijk komt het mij evenwel voor, inzonderheid

ook met het oog op de tijdsbepaling in LXV,1, 7 (zie de noot ald.), dat in 't Kw. op beide

plaatsen Indische uren (moehoêrta) bedoeld zijn, waarvan er dertig in een etmaal gaan, der-

halve overeenkomende met 48 minuten van onzen tijd. Worden die uren van middernacht ge-

teld— wat mij evenwel niet stellig blijkt— , dan komt zeven uur 's morgens overeen met ruim half

zes van onze klok. In 't Kw. wordt buiten die twee plaatsen nog eens (Kw. XXII, l,i) van acht

uur (tabëh waloe) gesproken; maar 't verband is mij daar niet duidelijk genoeg, om er iets ze-

kers uit af te leiden.— Overigens is 't bekend, dat ook in Indië het luiden van de Mok van ouds

ia gebruik was, om de verloopene uren aan te kondigen.
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nog steeds op zijn' arm. rust. Hij schroomt dien terug te trekken, uit vrees

van zijne vrouw in den slaap te verschrikken. Indien zij wakker wierd, zou zij

noodkreten aanheffen, en 't zou hem niet mogelijk zijn, ten oorlog uit te trek-

4. ken. Zij zou hem in de armen klemmen, * en schreijen om mede te gaan

in den oorlog. De Vorst trekt dus zachtkens zijn' arm terug; allengs haalt

hij hem naar zich toe, en gaat al langzaam en behoedzaam voort. Ten laatste

is de arm er tusschen uitgetogen; maar nog blijft de gordel (1) over, waarop

de schoone ligt. Aanstonds snijdt hij dien met den kris omzigtig door.

5. * Het kleed is afgesneden; sésanja rawaja, dat wil zeggen: het over-

schot hangt rafelend neer. Maar spoedig schikt hij het in orde, zoodat de

snede niet zigtbaar is. Ahrët naréndra moe ra, dat is: langzaam gaat

6. hij heen; waloe-waloe balingoeh salanka-lanka, * dat is : als willens

om terug te keeren, ziet hij bij iedere schrede om. Schoorvoetend nadert

hij (?) met wee in 't hart, als ware 't aan stukken gesneden. Hij keert te-

rug, om een' brief te schrijven, een geschrift van klagende minnesmart : //Mij-

//ne gebiedster, ik ga heen: wees in mijn afzijn niet bedroefd!" Zoo schrijft

7. de Vorst van Mandraka, * en legt den brief naast de slapende neder.

Voorts neemt hij een' ring van zijn' pink, en steekt hem aan den ringvinger

van zijne vrouw. Zijne eigene sirih- pruim geeft hij haar in de hand (2),

en legt nog nevens haar eene gouden pop, die hij behendig tusschen hare

8. borsten plaatst, en er tegen laat leunen, als om te zuigen. * De Vorst van

Mandraka belast de gouden pop met zijn' afscheidsgroet: //Zeg aan

//uwe moeder," sprak hij: ////Moeder, vader is ten oorlog gegaan !" " De Vorst

was diep ontroerd en ter neder gedrukt, en stortte een' vloed van tranen, als

hij zijne gade aanzag, schooner dan ooit, en dubbel aanminnig, onder de

9. stralen van 't lamplicht, dat haar van links en regts bescheen. * Welligt

zou Koning SALja bij den aanblik zijner vrouw van den strijd hebben afge-

zien, ware 't niet, dat hij een vorst was, en zijn woord gegeven had. Hij

had een' afschrik van terag te komen op de afgelegde belofte.

Bekorten wij (de beschrijving van) 's Vorsten gedrag. Hij zamelt de af-

10. gevallene bloemen van zijne gade bijeen, '^schikt haar verwarde hoofdhaar in

orde, herstelt de wrong, en steekt er den mënoer en mëlati, tjampa-

(1) In 't Ktv. heet het een kleed ^ even als in pd. 5 van onzen tekst.

(2) Vgl. de noot bij XXXIV, 3.
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ka en gambir (1) weder in. Zijn hart was als verbrijzeld, aan duizend stuk-

gebroken: weifelend stond hij stil, en wist niet, wat aan te vano-en, door

overmaat van liefde verwonnen. Het hart van Man dr 5,ka 's Vorst was als

vaneen gereten.

11. ^ Bijna was de klokslag van negen gevallen (2), toen de Vorst buiten

kwam. Het volk was reeds in volle wapenrusting gereed, en stond sedert

lang op 't nagebootste hofplein, vóór het nachtkwartier, te wachten. Prach-

tig, als een brandende berg, vertoonden zich de krijgsbenden van Man-
draka.

12. ^ Heimelijk van zijne gade verwijderd, begaf zich de Koning op weg,

begeleid door een' stoet van edelen , en door hoofden omringd. Reeds is hij

op den juweelen wagen gezeten, getooid met eene schitterende kroon, met

een' boekasri (3) van edele gesteenten, flikkerend als bliksem en Aveêrlicht,

terwijl zijne geheele kleeding (4) van bonte kleurenpracht schittert.

13. * De krijgsmuziek weerklinkt in "t rond. Elk der bevelhebbers met zijne

benden voert zijn eigen teeken (5). De Vorst rukt uit, als een held en voorvech-

ter tegen den vijand. De grond dreunt onder de wagens en olifanten en de

paarden der strijders. Zoo bereikt men het hofplein van den doorluchtigen

14. SoEJonaNa, * bij 't legerkamp op het Koeroe -veld. Als eene hofplaats is het

kamp van SoEJonaNa aangelegd. Op het plein staan reeds de troepen der

legerhoofden geschaard, en wat er over is van de vorsten, in vollen krijgsdos

toegerust, allen slechts wachtende naar den veldheer. Koning SALja.

15. * Bij de komst van Mandrak a's Vorst komen al de troepen in be-

weging. Luidruchtig druischt de krijgsmuziek dooreen, vereeuigd met (het

gebriesch en getrappel van) paarden en olifanten, en de stemmen der krijgs-

knechten, die 'hun gejuich alom doen weergalmen. De Ko ra wa -benden

waren noGf onder den indruk der droefheid over den dood van hun' veld-

16. heer, den Vorst van A wang ga. * Zij hadden gebeefd en gesidderd van angst;

zijn waren verbijsterd van schrik, ontzetting en wanhoop. Maar thans was

hun eeu veldheer beschoren, nog grooter dan zijn voorganger Karxu, ev.n

(1) Verschillende bloemen.

(2) Deze tijdsbepaling ontbreekt in 't Kav.; vgl. overigens de noot bij pd, 2.

(3) Zeker vorstelijk hoofdsieraad.

(4) Of I' aller kleeding:" zie Kr. aant. bij 12, c,

(5) Waarschijnlijk i:- daarmede hier eea muziek -instrument bedoeld, zoo als in XXI, l"; maar

het kan ook een banier zijn, zoo als in X, 9.
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ware held vol wondermagt en volmaakt in krijgsdeugd, alom vermaard en

rijk in allerlei gaven, beroemd om zijne dapperheid en bovennatuurlijke krach-

17. ten, de doorluchtige Koning SALja. * Het gansche heir der Korawa's
was welgemoed, en ademde geloften van wraak en van verdelging des vij-

ands. Dit was de oorzaak van 't luidruchtiar rumoer.— De Konina: van M a n-

draka aanschouwt met welgevallen den geestdrift van de bevelhebbers der

18. Korawa's, en de krijgshaftige houding van 't gansche heir.— * Al de pries-

terS; de séwa's, sog§,ta's en maharsi's brengen hem hulde, en spel-

len hem zege. Zij blijven den strijd gestadig bijwonen (?), en zijn zonder

bevel van de bergen komen afstroomen, om hunne goedkeuring te betui-

gen bij de verheffing tot veldheer en den uittogt ten strijde van SALja, den

19. doorluchtigen Vorst. * 't Is of een verkwikkend water over al de krijgs-

lieden is uitgestort.

De troepen rukken gezamenlijk uit, voorgegaan door (die van) Mandra-
ka (1). 't Is als de vloed der zee; het schittert als een brandende berg; de me-

nigte van vlaggen gelijkt op wolken, door den wind gedreven; als de zon, zoo

flikkeren de wapenen op den achtergrond.

TWEE-EN-VIJPTIGSTE ZANG.

P A N K o E K.

Vol geestdrift zijn de Korawa- benden. Hunne houding schijnt het

verlangen uit te drukken, om aanstonds den kamp te beginnen, en hoe eer

zoo liever den vijand te verdelgen. Zij blaken van strijdlust : de glans der

krijgslieden, uit de volheid huns harten voortkomende, is als het weêrlicht, dat

den donder vervolgt (2). Hun aanval zal den vijand als met vuur verteren.

(1) Of door (den Vorst van) Mandraka?

(2) Deze -woorden zijn ontleend aan eene kwalijk begrepene plaats van 't Ivtv. : zie Kr. aant. In

onzen tekst zal met den » glans der krijgslieden " bedoeld zijn de gloed van geestdrift, die zich in

hun wezen afspiegelt, en hun uit de oogen straalt.
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2. * Op de vlakte van Koeroe -ks ét ra gekomen, vormen zij eene slagorde

van buitengemeene kracht. De Vorst van Mand ruku staat vooraan met

de dipati's en de troepen, die zich vertoonen als een bewolkte hemel (1).

3. Koning DoERJODaNa is achteraan, omringd door de man tri' s * en door

zijne broeders. De dipati's (2) strekken hem tot bedekking, met een tal

van uitstekende helden, ordelijk geschaard, in ondoordringbaren stoet. De me-

nigte van krijgsbenden benevelt het uitzigt als eene zware regenwolk. Gelijk

een onweder in 't gebergte, zoo davert het gejuich der krijgsknechten.

4. * Terwijl zij zich in orde scharen, komen ook de Pand awa- benden op-

dagen, en overdekken de vlakte als eene wolkbreuk (3). Vele gezigtslengten ver

staan ze op elkander gedrongen. Weldra (4) komen de Vorsten naar buiten , met

5. vlaggen en veldrauziek. Een ieder heeft post gevat. * Hunne slagorde is niet

veranderd: het is nog de Arda-tjandra, onlangs KARNa's dood.

Zij rukken voorwaarts als eene aanstroomende zee, om de overwinning

te bevechten. Onbeschrijfelijk is de geestdrift der Korawa's: zij stellen

hunne uiterste krachten te werk, en gaan ten strijde met vastberaden' moed.

6. '^ Bij de vernietiging van alles, waar hunne hoop op gesteld was, blijft al-

leen de Vorst van Man dra ka, nog over; des al de broeders van DoERJODa-

Na, (van de voertuigen) afgestegen, zich te voet inden strijd werpen , vóór 't

aangezigt van den doorluchtigen Koning SaljS. Voorwaarts stormen al de

7. krijgsknechten; "^verschrikkelijk is de dolle woede der Kor awa 's; de aarde

dreunt onder hun' eenparigen, onversaagden aanval. Het gemeene. krijgsvolk

der Panda w a's stuift uiteen, als tot gruis vermorseld. Maar de hoofden

en edelen stellen zich schielijk in tegen weer. DRësTa-DYOEMNa wacht den aan-

8 val af, Saïyaki staat onwrikbaar pal. * Met woest getier werpen zich de

strijders op elkander, en trachten elkaar af te weren, en dringen onstuimig

opeen, beurtelings aanvallend, nu verpletterend, straks zelven verpletterd.

Duizenden zijn reeds gesneuveld; weêrzijds slinken de gelederen onder de af-

(1) Hoe deze vergelijking te verstaan ia, wordt genoegzaam opgehelderd door de volgende stroplie,

waar het denkbeeld juister is uitgedrukt. Vgl. ook XXXV, 4 en XXXVI, 4.

(2) DoERJODiÏN-u heeft, zoowel als Salju, zijne eigene dipati's: onderbevelhebbers, officieren.

(3) Eig. als een ingestorte hemel.

(4) Of onafgebroken ?

20
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wisselende aanvallen. De aardbodem kantelt en davert, de oceaan is in he-

vige beroering.

9. * Nu ontvlamt WnëKODaRu's toorn : driftig snelt hij voorwaarts , en

zwaait de knods om zich heen. Vele wagens vallen onder zijne slagen tot

gruis, vele olifanten liggen in 't rond verstrooid, met de vorsten, die ze be-

reden, levenloos uitgestrekt. Doch de broeders van SoEJonaNa hebben zich

10. allen te voet in den strijd gemengd. * Velen keeren terug van de (gevloden)

Pandawu-benden, ziende met blijdschap de paarden en olifanten ter aar-

de geworpen, en de wagens tot gruis geslagen door WnëKODaRa's knods.

Maar de twintig Korawa's houden stand, en bieden 't hoofd aan WRëKO-

DaRa, en overstelpen hem met hunne schichten.

11. "^ De edele DanandjuJu ijlt ter hulpe , en lost zijne pijlen, die, in me-

nigte aan den boog ontsnapt , met digte zwermen het luchtruim vervullen , en

bij gansche hoopen op den vijand nederstorten. Snorrend komen zij in drom-

12. men neder, en brengen den dood aan velen van 't Koruwü-heir. * Ardjoe-

Na's wonderpijlen vallen zonder tal, als een regen, op den vijand neder.

Den Korawa's slaat de schrik om 't hart: zij vergeten, op wien hunne hoop

gevestigd was; zij bedenken niet meer, dat de Vorst van Mandraka met

13. hen strijdt; hun heugt alleen de schrik voor de pijlen van voorheen, * de

oorzaak van hun' rampspoed in den strijd. Bij honderdduizenden komen de

pijlen te voorschijn door ARDJOENa's heftigen aanval. Zijn geschut bestaat

uitbergen van steen, die ten getale van viermaal honderdduizend te voorschijn

komen, en zonder ophouden de schedels verpletteren, en de ligchamen ver-

scheurd uiteenwerpen.

14. * Van schrik bevangen , vlieden de Kor uwa- benden, sidderend en wan-

hopig, en stuiven wijd en zijd uiteen, en verstrooijen zich in verwarde vlugt.

De Koning SALJa ziet zich door 't gansche heir verlaten: alleen de troepen

van Mandraka blijven hem bij: van hen is niet één geioehen.

DRIE-EN-VIJPTIGSTE ZANG.

n o E R M A.

Nog staat Vorst SALja pal; het volk van Mandraka beantwoordt
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'svijands aanval, en dringt al strijdend voort. De Vorst, op zijn' wagen

(staande), houdt niet op zijne pijlen te lossen. De steunpilaar in den strijd,

2. SALja de helden vorst ,
* houdt onbewogen stand, terwijl het Korawa-heir

rondom hem Avordt weggevaagd. De doorluchtige veldheer SALja doet zijn

geschut, al vlammend, vuur braken, tot afwering van den feilen aanval van

3. BiMu en Partü. Onstuimig stooten de strijders op elkander. * Tegelijk schie-

ten BiMii en PARTa wederkeerig hunne magtige pijlen; lustig meten zij hun-

ne krachten en bovennatuurlijke vermogens. De hemel schijnt te rooken, de

4. aarde te verbranden door de werptuigen van verschillenden aard. * Al de drie

strijders doen bliksemstralen uit hunne bogen voortkomen; het kraakt en don-

dert, en flikkert als weêrlicht dooreen. Salju,, door twee tegelijk bestookt,

schiet zijne pijlen terug, die snorrend de lucht doorklieven.

5. * Boven beschrijving vreeselijk was de kamp der drie (helden). Na lan-

gen strijd ziet de Vorst van Man dr aka zijn geschut onderdoen: weggevaagd

door de schichten van Biaia en PALGOENa, zijn al zijne wonderpijlen vergaan.

G. * Hierop ontsteekt de gramschap van Koning SALja. Hij verzamelt al zijne

krachten in den strijd. De Pratjanda-bérawa (1) wordtin werking ge-

bragt en bezworen. Het wapen ontlaadt zich , en aanstonds komen een millioen

7. reuzen te voorschijn, door drie millioen andere gevolgd. * Als eene regenvlaag,

door den stormwind voortgedreven, komt de dwarlende zwerm van monsters

te voorschijn, en werpt zich, met daverend gedruisch, om strijd op den vij-

and. Zij grijpen hem aan met de klaauwen, en vatten hem in 't haar, zij

kaauwen en bijten, en werpen alles dooreen. Zij vervullen 't slagveld, en

8. komen steeds van achter in digte drommen aan. * Van 't PandawS.- heir

worden velen door hunne tanden vermorseld. Zij stuiven uiteen, en zoeken

hun behoud in de vlugt, maar velen worden gedood. Het Pandawa-heir

is van schrik bevangen door het alverwinnend geweld van de reuzen, gewa-

9. pend met badama's, kuntü's, paloe's en piling's, *nënggala's,

samogu's, limpoeng^s en sarampang's (2), en geheel ten strijde toe-

gerust.

(1) Hetzelfde ab Tjunada-béruwu, SALJa 3 tooverwapen.

(2) Verschillende soorten van verouderde en grootendeels niet naauwkeurig meer bekende wape-

nen: werpspiesen, knodsen, pijlen enz.
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Reeds zijn velen verdelgd van de troepen der Vorsten en hoofden. De

10. bevelhebbers verzamelen zich, om eene toevlugt te zoeken, * bij de Vorsten

KRësNa, en Joedistire; terwijl 't geraeene volk, in verwarring vlugtend , ver-

volo-d en verslonden wordt door de Tjan da-bérawa's (1), en bij tiendui-

zenden sneuvelt. — Koning KRësNa doet nu met spoed een algemeen bevel uit-

11. gaan. * Het gansche heir der Pandawa's moet de wapenen nederleggen:

aan elk, wie 't ook zij, is het ten strengste verboden, zich tegen den vijand

te weer te stellen. Wie den aanblik der monsters niet verdragen kan, heeft

zich slechts het aangezigt te dekken (2).

12. Naauwelijks is door al de gelederen "^ het bevel van Vorst KRësNa ver-

nomen, of kletterend valt al het krijgstuig ter aarde (3). De mannen van

Tjampala enWirata,van Amartaen Dwarawati, niemand heeft meer

13. een wapen in de hand. * Een ieder houdt het gelaat gedekt. De verslin-

dende monsters naderen, en zijn gereed, om hen krijschend aan te grijpen;

maar ziende, hoe de vijand, met bedekt gelaat, rustig stand houdt, laten zij

hun opzet varen , en blijven roerloos (staan), met het oog op den overdekten

14. vijand gerigt. * Van de stem beroofd en gansch versuft, doen de reuzen nog

slechts een dof gebrom hooren (4).— Een ander bevel wordt nu door Koning

KRësNa uitgevaardigd : allen moeten eene peinzende houding aannemen , met

15. de handen over de borst gekruist en de oogen ter aarde gerigt. * Weldra

is 't bevel alom bekend geworden; aanstonds buigen allen het hoofd, en

slaan de armen over de borst. De reuzen, die vóór hen staan, kunnen nu

niet meer brullen: zij zijn allen stom geworden, en blijven roerloos als

staken.

16. "^Terwijl de reuzen in stomme verbijstering stand houden, spreekt de

Vorst van Dwarawati op zachten toon tot Koning JoEDiSTiRa : //Kom, broe-

(1) De gedrogten, die door den Tjunda-bërawH worden voortgebragt.

(2) Namelijk met een' sluijer, doek, of iets dergelijks.

(3) Naauwkeuriger, volgens O: «lieten zij, pof, paf, alle krijgswapenen vallen." In 't Javaansch

is het geluid nagebootst door broek-broek.

(4) Vgl. het verhaal over den Tjanda-bërawa in de Gesch. cl. PP. § 11, noot, waar de

monsters op gelijke wijze onschadelijk worden gemaakt. Zie evenwel ook, over beide verhalen, Kr.

aant. bij 9,3—16, t.
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vder, trek nu spoedig den Vorst van Mandraka tegen! Ontferm u over
17. //het volk! * Indien Vorst Salju op nieuw in toorn ontsteken mof^t, no^^ he-

//viger dan thans, dan zou geene list meer baten, en de gansche wereld
//vergaan."— Lang hield Koning KRësNa met vriendelijke woorden bij Vorst

18. JoEDiSTiRa aan; * maar deze bleef zwijgend vóór zich neerzien. Zoo t^root was
zijne barmhartigheid, dat hij niet besluiten kon, den dood van een' zijner

natuurgenooten te bewerken. — Nadat hij eene wijle met neergeslagen' blik het

19. stilzwijgen bewaard had, * sprak de doorluchtige Koning KRësNa op nieuw,

met verheffing van stem: //Welnu, hoe is het, broeder? Wilt gij niet vech-

//ten? ontfermt gij u niet over de bevelhebbers, die u zooveel genegenheid be-

20. //toonen? zult gij 't hun niet vergelden? * Zoo aanstonds, als Koning SALja

//zijne krachten den teugel viert, vergaat het volk van al de Vorsten. Zijt

//gij zóó gezind, ga dan liever naar de bosschen, en sla u eene kluis op in

21. //'t gebergte! Vergeefs dan om de overwinning gestreden; * vergeefs houdt

//gij als Vorst uw verblijf in de hofplaats."— Zoo sprak hij met eenigen

wrevel. Inmiddels hield WuëKODaRa niet op zich over de borst te strij-

ken (l), en sprak, al morrend en mompelend: //Ja waarlijk, hoe is het?

22. // 't Is om het geduld bij te verliezen , * dat zoo iemand zich in 't hoofd

//stelt, om niet te willen vechten, en een' magtig vijand uit den weg

// ruimen. Waartoe dan vooraf met zooveel aandrang het rijksgebied opge-

//eischt, als hij toch niet vechten wil? Ja, wel te regt wordt hij berispt!"

23. * Na die woorden sprak Koning JoEDisTiRa met zachte stem tot Vorst

KRcsNa: //Heer, wanneer heeft mijn wil zich tegen uwe beschikkingen verzet?

24. // En ook thans, zie ,
"* ik bid slechts om uwe stellige uitspraak , of ik het wer-

// keiijk ben, die, naar den wilder Godheid, den Vorst van Mandraka den

//dood moet geven?" — Glimlagchend hernam de Vorst van Dwarawati:

25. //* Eilieve, vraag het uw' jongeren broeder, die gister den last van Koning

// Saljü ontvangen heeft : aan NAKOELa heeft hij zijn' wildoen verstaan!" —
JoEDisTiRa sprak (op zijne beurt): //Ja, hij, de Vorst van Mandraka,

26. //heeft het verklaard, * dat hij door mijne hand moet sterven; maar het is

//uwe uitspraak niet, geëerbiedigd Vorst! Ik vraag niets dan een en-

(1) Vgl. XLIV, 12, en de noot aldaar.
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27. // kei woord van u, mijn vorstelijk Heer, en ik zal het volbrengen !
* Word ik

// met een bevel van u vereerd , van stonden aan ben ik bereid , om den Vorst

// van M a n d r a k a tegemoet te gaan !"— De groote KRësNa antwoordt : v Broe-

28. //der, naar waarheid heeft de doorluchtige Saljo, gesproken. * Dat was gee-

// ne leugentaal ; het was een waarachtig woord : door uwe hand moet hij

//sterven: het geschrift Kalimosuda moet er het werktuig toe zijn."

29. Tsaauwelijks heeft JoEDisTiRa den stelligen * last van Koning KResNa

vernomen, of aanstonds rijst hij op, en legt de gelofte af, om volvaardig

ten strijde te gaan.

Vreugde vervult allen, die 't aanzien. De gong Déwa-dëta wordt

geslagen; de gong Pantjadjanja antwoordt, en doet de lucht van zijne

30. toonen weergalmen. "^ Koning Joedistiru ontvangt den zegen van den Vorst

van Dwarawati.— //Geëerbiedigd Vorst!" (zegt JoEDisTiRa) //met uw' ze-

// ^^txi zal uw jongere broeder het gewillig volbrengen , volgens de beschikking

// van (u) , die hem beschermt in de (jeneiigten des krijgs."

VIER-EN-VIJTTIGSTE ZATs^G.

DANDANG-GOELA.

//Ja, gij, mijn vorstelijk Heer, gij alleen zijt het, die als Koning de

//wereld ten beschermer verstrekt, tot welzijn van gansch het aardrijk. Uw
//bevel zal mij leiden; tot uw' dienst bereid (1), volg ik vastberaden uwe

// schreden , daar mij uw geëerde last is te beurt gevallen F'

(1) Of misschien «onder uwe hoede veilig", indien namelijk a^'7'W'^-/"7't/»w7^ j^jgj. Qp tg vatten

13 als een poet. vorm voor 't pass. (uno^^futM^v^ojtaa^^-^ j^g lezing van D,E pleit tegen die opvat-

ting, maar zou zelve op misverstand kunnen berusten.
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Na den zegen te hebben ontvangen, stijgt hij met spoed op den jiiwee-

len wagen, rijk bezet met amethisten, saffieren en smaragden (1).

2. * Met luid rumoer omstuwt het krijgsvolk, als in statig geleide, den
Koning Joedistirü. Onder 't luidruchtig gejuich der troepen rukt hij op ten

strijde. De oorlogsbenden wemelen (over 't veld), aan den vloed des oceaans

gelijk, veelkleurige glansen uitstralend. Al de hoofden doen de krijgsmu-

ziek weerklinken: trommen en bekkens druischen dooreen, en beantwoorden

3. elkaar met oorverdoovend geraas. * Als de donder dreunen de gong 's en

goebar's, de tongtong-grit's en poeksoer's, luidruchtig als ^t

gebulder van een hevig onweer.

Op bevel van Koning KiiësNa houdt het volk op, zich het gelaat te be-

dekken , en vat de wapenen weder op. De tallooze gelederen verdringen zich

op het oorlogsveld. Hunne slagorde is nog steeds de Tjandrlisa.

Gezamenlijk vallen de troepen op den vijand aan, met luid geraas, als

4. ware de gansche natuur in beweging. * De tooverschepselen van Tjanda-
bérawa ontwaken plotseling uit hunne verstomming, en rukken voorwaarts.

Zoodra zij de wapenen in 's vijands handen zien , vereenigen zij zich , om hem

te verdelgen. Koning JoEDisTiRa haast zich, zijne pijlen te lossen : als rook-

wolken ontwikkelen zij zich al zwermend; het gedriiisch stijgt ten hemel, en

met geweld storten zij zich op den vijand, die, inde gedaante van reuzen,

5. bij millioenen uit den boog (van SALja) te voorschijn komt. * Steeds feller

blaakt de drift van Koning JoEDiSTiRa: zijne schichten volgen elkander zon-

der ophouden bij tallooze zwermen. De edele PALGOENa is hem reeds ter

hulpe gekomen, en lost, zijne pijlen bij millioenen, die mede jagt maken op

den vijand. WRëKODÜRa lost den Bargavi^astra: den boog ontsnapt, stroomt

het geschut onafgebroken te voorschijn, snorrend en bulderend met eenparig

6. geweld, * en stort zich bij hoopen op den vijand neer.

Maar de Vorst van Mandraka volhardt met onverflaauwde kracht. Drif-

tig spant hij den boog, en lost ijlings den Tjanda-bérawa, onder 't uit-

spreken der tooverbede. Het wapen ontlaadt zich in reuzen, nog grooter en

woester dan de vorige. Zij werpen zich op den vijand; al, wat hun tegen-

(1) Zoo verklaart men de Jav. namen nila, widoeri en djoemantën.



160 brItI-joeda.

komt, wordt in verwarring uiteengejaagd, en eene groote verwoesting onder

's vijands benden aangerigt.

7. * JoEDiSTiRa, ziende, hoe 't gemeen e volkin nood verkeert door de pij-

len, die, in de gedaante van reuzen, hen bij millioenen overvallen, schiet er

dadelijk honderdduizenden en millioenen van pijlen op af. Ardjoenu en Wrc-

KODaRa spoeden zich tot afwering van de Pratjan^da-bérawa's; Madrim's

8. zonen, met DRësTa-DYOEMNa, Satyaki en al de Vorsten, * lossen afwerende pij-

len, die, digt opeengedrongen, eene zware regenvlaag gelijk, het luchtruim

vervullen, en neerstrijkend den vijand wegrukken. Nogtans neemt zijn aantal

aanhoudend toe: voor duizend, die sneven, komen tweeduizend in de plaats

;

waar honderdduizend vergaan , dagen tweemaal honderdduizend achter hen op

,

steeds grooter en wilder dan de vorige. Tallooze schichten , tot hunne afwe-

9. ring gelost, vermogen hen niet te keeren. * üe Pandawa-benden zijn aan

vliegende mieren gelijk, die zwermend in de lucht opstijgen, om zich straks

in een groot vuur te storten (1).

Schielijk geeft KRësNa bevel aan Darmu's zoon, om nu zonder dralen 't

geschrift Kalimosada af te schieten. De zoon van Dar aia hoort met blijd-

schap de herinnering van Dwara wati's Vorst. Bedacht op het einde (2),

10. maakt hij zich aanstonds gereed. * Hij spreekt zegenbeden en bezweringen over

den Kalimosada uit; het wapen ontlaadt zich in bliksem en weêrlicht.

Het vuur barst in vlammen uit, die met flikkerenden weerglans de wereld

vervullen. Bulderend over 't slagveld, stort het vuur zich (op den vijand).

Al de reuzen worden tot asch verteerd; niet één ontkomt aan den Kali-

mosada.

11. "^ Den Vorst van Mandraka is het bewust, dat dit zijn dood zal zijn.

Maar, ver van te versagen, spant hij den boog met alle pijlen, die uit den

verheven' hemel zijn nedergedaald. Hij legt aan , en, gezamenlijk aan den boog

ontsnapt, vervullen zij 't luchtruim, bij lagen opeenvolgend, en vallen on-

stuimig, als eene regenbui, neder.

(1) Zie de noot bij XXIV, 3.

(2) Nam. om er een einde aan te maken; tenzij 'Oif.'wjj-i*»^^ hier sta voor «J»»*^'^;^ wanneer

men zou moeten vertalen: «indaclitig aan 't bevel, de boodschap of afspraak (van Salj^j". Vgl.

Kr. aant. bij 9, 4-io.
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1.2. DANANDjaja en WRëKooaiia haasten zich * hunne afwerende pijlen te los-

sen, oiu tegenstand te bieden aan de bovennatuurlijke wapenen van j\I an-

drak a's Vorst. Bii honderdduizenden en millioenen worden zii terun-fedre-

ven: al de henielsche wapenen worden afgeweerd door BiMa en PARTa met

hunne tallooze pijlen.

De Koning JoEUiSTiRa, de wondermagt van SAua's schichten ziende, die

13. in de gedaante van bergen en slangen te voorschijn komen, * en in ontel-

bare menigte 't luchtruim vervullen, om zamen te treffen met de afwerende

pijlen van Biaia en xiRDJOENa, als een uitgespoten stroom van sterren,— Joedi-

STiRa spoedt zich, den Kalimosada af te schieten. Het Avapen vliegt heen,

en plant zich in de borst van den doorluchtigen Koning. De Kalimosada
14. (blinkt) als een regenboog, terwijl hij het bloed drinkt (1). * Spuitend gudst

het bloed, al dwarlend, te voorschijn, en Koning SALja stort in den wa-

gen neder.— Tot het einde toe had hij zijn' heldenmoed gestaafd. Zijne ziel

steeg omhoog, en werd ingehaald door de djawata's, die den Vorst van

Man dra ka juichend ten hemel geleidden. Anderen boden hunne hulde aan

't lijk, dat in den wagen lag uitgestrekt, (het ligchaam van) Koning SaljE.

15. — ="''• Zoo sneefde Man draka's Vorst door de hand van Konino- JoEüisTiRa.

Het daglicht taant, een milde regen stort neder, met liefelijke geuren ver-

mengd, en lichtglansen overdekken (den doode) met de kleuren des regenboogs.

Zwijgen wij van 't uiteinde van Mandrak a's Koning, den heldhaftigen

SALja. — Het heir verstrooide zich: alleen As tin a's Vorst bleef over, onge-

negen, om te loijken uit den strijd.

V IJ F - E N - V IJ F T I G S T E ZANG.
«

D o E R M 1.

1. Vorst SoEJODaNa en zijne broeders dringen blindelings voorwaarts, om den

(1) O: "gelijk een regenboog, die bloed drinkt." Vgl. Kr. annt. bij 13,9.b—14,i. De verge-

lijking schijnt alleen op den heldereu glans van 't wapen te doflen.

21
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kamp te hervatten. Alle middelen van tegenweer, alle hoop is uitgeput; met

niets dan den dood vóór oogen, spannen dus allen hunne laatste krachten in

,

2. om pijlen te lossen, * bijgestaan door de trouwste mantri's enboepati's.

Digt opeengedrongen, dwarlen de pijlen in menigte (door de lucht).

IJlings spant DANANDjaja zijn' boog met een' afwerenden pijl, 'die al hun-

3. ne schichten wegvaagt. "^ Het zijn windpijlen, die DANANDjaja tot afwe-

ring bezigt: door den wind overvallen, worden al de schichten der Kora-

wa's weggevaagd en in wilde dwarling teruggedreven.

4. Eensklaps nadert, de knods links en regts zwaaijend ,
* WReKODaRa , door

Satyaki en DRësTa-DYOEMNa in den aanval vergezeld. In dreigende hou-

ding, en gloeijend van drift, draait hij den Lohita (1) tusschen de vingers.

Verschrikkelijk is (de houding van) WRëKODaRa. Een tal van vijanden stort

neder, nu vier, dan drie tegelijk.

5. * Van de Kor aw a's, die WRëKODaRa 't hoofd boden, zijn er negentien

gesneuveld (2). — SoEJODaNa, van schrik verweldigd, ontbloot door 't vallen

van zoovele dooden, zoekt zijn behoud in de vlugt; met een' sprong ver-

6. dwijnt hij (onder de menigte) (3), en schuilt weg buiten 't gezigt. * Door

WRëKODaRa nagezet en opgezocht, verschuilt hij zich achter Sakoeni (4).

(Sakoeni zelf,) uitgeput en buiten adem, roept, luid schreijend, om
hulp. Maar WRëKOoaRa grijpt hem, en werpt hem ter aarde; hij vat hem

7. in 't haar, en sleurt hem heen en weder. — * // Ziedaar , Sakoeni ! gemeene

//hond die ge zijt! gij, die er steeds op uit waart, om door uwe inblazingen

//onheil te stichten! ziedaar, voel thans mijne wraak!" —^ Sakoeni bidt

al gillend om vergeving; maar zonder genade wordt hij met de voeten ge-

8. treden, * en voorover op den buik geworpen; zijne oogen zwellen , zijn sche-

del barst.— //Ziedaar, Sakoeni, ontvang mijn loon, gij koning der gekken
!"

— Sakoeni , reeds hijgend , en al flaauwer kermend , wordt weldra met de

9. knods * tot brij en gruis gebeukt. Zijn lijk wordt vernield, uiteengescheurd.

(1) Lohitü ofLohita-moekii is de naam van "WBëKODiÏKu's knods : zie Gesch. d. PP. § 13 , noot.

(2) Zie Kr. aant. bij 5,2.

(3) Of welligt, volgens eene andere opvatting van ojnr^/Em'- » zoekt, half loopend, half springend

iizijn behoud in de vlugt"? Zóó verklaart Wt.; d.aarentegen O en Dj. P. in denzin van onze ver-

taling.

(4) Zie Kr. aant. bij 6, 2-7.
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en in 't rond gesmeten naar alle vier de hemelstreken, naar het noordoosten

en 't noordwesten, naar het zuidoosten en 't zuidwesten.

10. ^ Toen Sakoeni gestorven en aan stukken gescheurd was, vloden al de

troepen uiteen. Bij bergen lagen de hoofden opeengestapeld; het bloed was

als eene zee, door den wind in golvende beweging gebragt. Inderdaad, het

11. was verschrikkelijk om aan te zien. * Als klippen dienden de lijken van

olifanten en paarden, als watergras de schachten der pijlen; als mos de kne-

velbaarden, de vlaggen en wimpels; de wagens vertoonden zich als schepen:

—het zou te lang duren, om al de tooneelen des bloeds te vermelden.

13. •^ Na 't ontkomen van Koning DoERjODaNa— die in den strijd niet getrof-

fen was, dewijl de ure van zijn' dood nog niet daar was— trokken zich alle

13. krijgsbenden in de kwartieren terug. * Al de vorsten, de hoofden, de ede-

len, onderbevelhebbers en helden betrokken de nachtkwartieren.

Spreken wij thans van 't kwartier van Mandraka. Een oude ver-

14. trouwde boepati bragt de tijding aan de Vorstin. * Hij had het leven behou-

den, door onder de lijken bedolven te liggen, maar hij was gewond. Deze

bragt het berigt aan SATi'awATi, ('s Vorsten) gemalin, dat haar echtgenoot

gevallen was, als een slagtoffer des oorlogs.— Zij vernam het met diepe

smart.

\

ZES-EN-VIJFTIGSTE ZANG.

ASMARA-DANA.

1. Op de mare des doods weergalmt de legerplaats van 't luidruchtig ge-

jammer van bloedverwanten en magen. Maar SATYawATi geeft er geen' acht

op : zij gordt haar kleed aan , bevestigt de haarwrong , neemt den dolk in de

2. hand, en begeeft zich schielijk op weg * naar 't slagveld, om Koning Sal-

ja in den dood te volgen. Spoedig wenschte SATYawATi op zijne schreden

in ÉNDiia's woning in te gaan. De reden, dat zij haar' echtgenoot achterna
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ging
(

I
) , was , dat het een vereischte is voor haar , die den gemaal in den

3. dood wil volgen, oiu werkelijk het ontzielde ligchaam te aanschouwen * van

hem, wien zij zich ten offer wijdt: zij mag zich niet vergenoegen met het

berigt (van zijn' dood) (2). Immers bestond er reeds een voorbeeld (ten be-

wijze), dat eene vrouw, om voor haar' man te sterven, zijn lijk behoort

te zien, (te weten) TjiTRavvATi, voorheen de gemalin van AuDJOENa SasRa,

4. * den Vorst van Mahispati, die in haar zelfofier faalde, doordien zij zich

op het enkel berigt verliet {^). Het is daarom, dat allen, die na haar ko-

men, slechts met den doode vóór zich den dood der weduwen mogen sterven.

5. Volgen wij thans de Vorstin van Mandraka op haar' togt. * Zij had

ééne dienstmaagd met zich, die van hare meesteres niet scheiden kon: E m-

ban (4) Soegandi was haar naam.— De edele vrouw (SATYavvATi) steeg op

den wagen van groene juweelen, en spoedde zich, om ras den doode te aan-

schouwen, en de plaats te vinden, waar Koning SALja lag.

6. ^'' Bijna had zij 't strijdperk bereikt: reeds was de zoom van 't Koeroe-

(1) Namelijk, dat zij liem eerst op het slagveld ging zoeken, instede van zich tei'stond te huis

het leven te benemen. De zin laat zich echter ook anders opvatten, door vs, 5 met het vorio-e te

verbinden: "daarom volgde zij haar' man in den dood," en dan met V3. e een' nieuwen zin te begin-

nen: iiHet is een vereischte, enz." In dien geest vertaalt O; doch de eerste opvatting Avordt door

D, E bevestigd: zie ZV'. aant. bij 2,5—4,5.

(2) Deze uitweiding, zoowel als de volgende aanhaling, is een invoegsel van den omwerker, zon-

der grond in 't K\v. Intusschen was 't ook in oud Indië gebruikelijk, dat de weduwe, die zich voor

haar' man wilde offeren, op dezelfde houtmijt met hem verbrand werd. Volgens sommigen was dit

zelfs een stellig vereischte, en werd het daarom ongeoorloofd geacht, dat de weduwe zich het

leven benam, Avanneer haar man buitenslands gestorven was. Door anderen werd daarentegen in

zoodanig geval nog meer dan gewone verdienste aan 't offer gehecht; en in latere tijden Averd het

gebruikelijk, dat de AveduAve zich alsdan met een kleedingstuk van haar' man verbranden liet. V.

BoHLEN^ I, 296, 298.

(3) Dit voorval wordt in 't gedicht Ardjoenj" Süsru aldus verhaald. Terwijl de Vorst van dien

naam in oorlog Avas met 'Rxvrii^u., den Reuzenvorst van Ngalönka, IcAvam een der vijanden, on-

der eene valsche gedaante, te Mahispati, en bragt Tjitküavati het leugenachtig berigt, dat haar

man gesneuveld, en de overAvinnaar in aantogt Avas. Uit vrees van dezen in handen te vallen,

doorstak ze zich met haai"' dolk, en achthonderd dienstmaagden volgden haar voorbeeld. Zij wer-

den evenAvel allen door Ardjoenü SÜsru, die kort daarop zegevierend terugkAvam, met een Avonder-

dadig Avater in 't leven teruggeroepen. B, J", W. bldz. 183— 4.

(4) Voedster, kindei'meid, vertrouwde dienstmaagd. — Soega^^di heet anders ook SoEGAXDiKiï.
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veld zlgtbaar (1), toen opeens de wagen brak, als ware 't om haar' to^fc te

stuiten. Zonder verwijl vervolgde zij te voet haar' weg, liand aan hand o-aan-

de met de dienstmaagd SoEGANDiKa.

7. * Weldra betreden zij 't bloedmeer, met spaanders van pijlen als dja-

roedjoe, ea gescheurde wimpels als mos (2). Steeds bleef de uitverkorene

haar bij : om beurten gingen zij vooraan
,
(de Vorstin) en Soegandi de gelief-

8. de.— Lang waadden zij door 't bloed. * De edele SATYawATi werd aff^emat

door de moeijelijkheid van den weg. Aanhoudend werden hare voeten o-e-

pijnigd, en gleden uit over de afgehouwene hoofden, of verzakten in de lij-

ken. De schoone hield stil, om uit te rusten, en zette zich neder op het

9. kreng van een' olifant. "'••"Als of het een groote vlakke steen (3) ware, zoo

kalm zat zij daar, met SoEGANDiKa nevens zich, en liet haar' adem tot rust

komen, terwijl de wormen langs haar ligchaam opkropen, en hare voeten

baadden in 't bloed (4), dat nog rood en versch daarheen dreef.

10. * Na eenigen tijd ging zij weer voort, steunende op een afgebroken stuk

van een' boog. Pijnlijk trad zij als op keijen C^): het waren gebrokene wa-

penen, tanden van lijken, ribben, kuiten en dijen, reeds half vergaan en

11. verrot. * Maar, wat zij zag en wat zij hoorde, op niets sloeg zij acht, om
maar spoedig het lijk van Koning SALJa te aanschouwen.

Op nieuw vermoeid van 't loopen , houdt ze stil bij 't wrak van een'

12. wagen. * Een in den grond gestoken banier, die daar nog is blijven staan,

(1) Vs. 1-2 schijnt in ï geen' goeden zin op te leveren: in de vertaling is daarom eenigermate

de lezino; van D, E Mvolgd: zie Kr. aant.

(2) Of: «waarin de djaroedjoe Averd voorgesteld door spaanders van pijlen, enz." — Ovar

djaroedjoe zie boven, bij XXXIA'', 5.

(;3) Jav. se'hï koemlüsa., d. i, eig. een steen in de gedaante vaneene kL^s;!, van eene raat ol'

iets dergelijks, om op te zitten of te liggen. Volgens sommigen is bet eene bepaalde soort van

steen, volgens anderen eenvoudig een steen van die gedaante. In ieder geval is bier de zin blijk-

baar deze, dat Satï^wati den dooden olifant als eene gemakkelijke, aangename rustplaats bescliou-

de; gelijk zij in 't algemeen door bare zinsverrukking niets bemerkte van de verschrikkingen, die

baar omgaven.

(4) O: » zij wiescb bare banden in 't bloed."— Zoo kan men 't ook opvatten; maar 't komt mij

eigenaardiger voor, bet woord «S'm? bier in meer lijdelij ken zin te verstaan.

(*) Ik geloof, dat !C}f,:> bier als passief, voor a?/ia7j«7?x te verstaan is; dus: » betreden wordende

^) kwetsten baar de keijen, (namelijk) gebrokene wapenen, enz."
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en den wagen overdekt, beschut haar voor de hette der zon. Verkwikkend

rustte daar de Vorstin van Mandraka.
13. Na eene wijle toevens gaat ze weder op weg, over de lijken tredende. * Met

gezwollen voeten gaan beiden, SATYawATi en SoEOANDiKa, al wankelend voort,

telkens zakkend in de lijken, stootend tegen afgebrokene kinnebakken , tegen

schedels en gouden hoofdsiersels , die boven drijven.

ZEVEN-EN-VIJFTIGSTE ZANG.

MAS KOEMAMBANG.

1. Terwijl Dèwi SATYawATi haar' weg vervolgt, wordt de reuk des bloeds

en de walgelijke pestlucht der ontbonden lijken als een (liefelijke) geur door

2. haar ingeademd, * Klagend smeekt zij den ganschen weg over : //Ach, Heer,

//laat mij niet alleen, om vóór mij op te stijgen in de gewesten van Ari-

3. //loka! * Wacht mij afin den Boekoer Pangarib-arib (1), (op den

//weg) ten hemel, op de brug O gal- ag il (2)! Hoor mij, Heer, Vorst van

//Mandraka!"

4. * Raven zaten krassend op de lijken der olifanten , en de edele SATYawATi

5. meende stemmen te hooren, die haar aanspoorden tot spoed. * Het aanhou-

dend gekrijsch der raven, slepend en gerekt, klonk Dèwi SATYawATi in de

6. ooren als de stem van Koning SALja (3), die haar toeriep : *// Haast u, haast u.

(1) Zoo men zegt, een gebouw aan den ingang des hemels.

(2) De geraarlijke brug, die naar het doodenrijk voert, en onder 't gaan heen en weer slingert

of schommelt, zoo als de naam aanduidt.

(3) Men zou hierin iets belagchelijks kunnen vinden , of althans eene weinig vleijende lofspraak

op SALjas stem, als of deze met ravengekras wierd gelijk gesteld; maar de zamenhang bewijst ge-

noegzaam , dat het geheel anders bedoeld is, en, in vereeniging met de voorafgaande^beelden , te ken-

nen geeft, hoe al de akeligheden van 't slagveld door SAxrawATi's overspannen zinnen als iets liefe-

lijks worden opgevat. Dezelfde voorstelling vindt men boven, in XXXIII, 23.
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V zuster SATYawATi! ik wacht u in den voorhof des hemels!"— Zóó hoor-

7. de het de edele, ^ en verdubbelde haar' spoed, terwijl zij driftio- sprak:

//Hoor, SoEGANDi, dat is uw heer, die roept, dat hij mij wacht!"

8. Schielijk, schielijk streeft zij voorwaarts, * wadend midden door den stroom

van bloed, die tot de knieën reikt. Hevig mangipak-ipak, pinawa-
9. wa oedaja sri, dat is, golft en klotst het, * (en 't is voor haar,) als ontstond

er werkelijk eene zee van genot (1): pinawa: zoo komt het (haar) voor. Als

eilanden (vertoonen zich) de afgescheurde vlaggen, die aan flarden daarheen drij-

10. ven (*), * en de weggespoelde lappen van wimpels; als zwemmende visschen, als

11. schildpadden en parelschelpen zijn de halsketens en hoofdsieraden. * Voor

kreeften dienen de raderen der juweelen wagens, en de radpijlen, hechtende

zich aan de kanten van klippen en rotsen, die door wagens worden voorge-

12. steld (2). * Als zeilen wapperen en kronkelen zich de vlaggen, die, nog gaaf

13. en ongescheurd, aan de stokken gehecht blijven. In menigte * drijven de

vlaggen daarheen, voortgestuwd door den wind, die de randen doet omkrul-

len: in noord en zuid, in oost en west wapperen de vaandels, als schepen,

die in alle rigtingen zeilen.

14. *Bela pati sënëngnja tampoehawang i banata ranginnja,

15. abanda djiwita; dat wil zeggen: * béla sënëng, volgende haar' man

in den dood ;—t ampoehawang beteekent een reizend koopman (3)
;—b a n a-

16. ta beteekent vaartuig; * banda koopwaar;— djiwita: als handelsfonds het

ligchaam (4); als schepen schilden en beukelaars.— SATYawATi was als een

(1) De zee vaa bloed was in haar oog als eene zee van genot.

(*) Ik onderstel, dat de constructie van vs. 3—4 deze is: («(tk^mmi/ktj) MOJiiHint aj)rr^tuia^(tnin.iiMn!t

o o oau xjn 'T) ivi 9^) «J» itJin \\

(2) Of, met andere woorden: » als kreeften, die zicli hechten aan de kanten van klippen en rotsen,

» vertoonen zich de raderen aan de wasrens."

(3) Jav. nakoda, d. i. een handelaar, die zelf met zijne waren over zeevaart, een schipper, die

voor eigen rekening handel drijft. Hier moet men denken aan een, die in 't groot handelt, en met

eene geheele flottille zeilt.

(4) Beter «het leven", zooals in de volgende strophe staat. Dit is namelijk de beteekenis van 't

Kw. djiwita; en de Avoorden » als handelsfonds het ligchaam" bevatten eigenlijk, bij wijs vau

resumtie, de verklaring van de geheele zinsnede bandïi djiwita.
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17. reizend koopman-. * het zeilen bestond in 't waden door de zee van bloed,

de schepen in schilden en beukelaars; de banda, het handelsfonde, in haar

18. leven.—Dénja nabrang nëmwa laba, "*labanipoen kapati brata
pinanggih, gëgen pada moelja (1); de zin van laba kapati brata

19. amanggiha padaisdeze: * laba: winst;— kapati brata: de uitstekendste

der boeten, die door SATyawATi verworven werd, bij haar streven naar de

20. plaats des heils.—^AVogan moga gelijk de edele Sa TYavvATi:—wo o-an be-

teekent: moeijelijk; moga: voorwaar:— hier is de bedoeling : moeijelijk voor-

21. waar zou 't zijn, * de gelijke te vinden van de goddelijke SATYawATi.

Zoo ging zij dan voort; en zoo dikwijls daar een vorst dood op een'

2:2. wagen lag, onderzocht zij hem, * en steeg er bij; maar 't was haar gesneu-

velde echtgenoot niet! Zij verschilden in alle opzigten, in de geheele hou-

23. ding en voorkomen in den dood, van den Koning SALja. * Onder al de

gesneuvelde vorsten, die nog op hunne wagens lagen, in vollen krijgsdos

,

en met den boog nevens zich, was er niet een, die iets (tegen hem) had

24. kunnen uitrigten (2). * Wie ook door Dèwi SATxawATi dood op zijn' wa-

gen gevonden werd, hij verdiende niet vergeleken te worden met den Vorst

•2ö. van Mandraka.—* Op zachten toon sprak Dèwi SATYawATi: // Zuster (3)

// SoEGANDiKa, velen zijn de gesneuvelde vorsten, die nog op de wao-ens

2G. //liggen; * maar niet een komt mijn' Heer den Koning SALja nabij: zij zou-

// den allen voegen als dienaren voor mijn' Heer den Vorst van Mandraka 1"

27. * Ten uiterste afgemat, was de edele SATYawAïi op het punt, van zich

den doodsteek te geven, zonder te wachten, tot zij haar' gemaal, Koning Sal-

28. ja, gevonden had. * Maar op dien stond kwam er hulp van de verhevene

Godheid voor het doel, dat door de edele SATYawATi beoogd werd, den wensch,

39. om het lijk van haar' gemaal te aanschouwen. * Daar vertoont zich een flik-

kerende glans van bliksem en weêrlicht: een wenk der goden, dat daar de plaats

(1) Het Kw. is liler vermengd met eenige herhalingea ea toevoegsels, en de verklaring gebrek-

kio-. Zie Ki\ aant. bij 17,4—19.

(2) Jav. <iJj^(u,iuti(iJLt\ nf^aj. gigging vertaald. O heeft: » die nog tot iets lust scheen te hebben"; Wt.

verklaart het aldus : » er Avas niemand , die zich aan hen bekreunde ; men liet hen onaangeroerd

)) liojcren."

(3) Jav. kakang, d. i. oudere zuster.
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30. is, waar Koning S^Lja ligt. *De edele SATYawATi, schoon gereed, om zich

het leven te benemen, wil vooraf (de plaats van) het bliksemlicht naderen.

31. Zij vermoedde niet, waar het weêrlicht op daidde; * maar zij wilde slechts

het weêrlicht en den bliksem tot getuigen nemen (1). Door vermoeijc-

nis buiten staat, om langer rond te dolen, besluit zij ten laatste den

32. bliksem te naderen; * (en zie,) daar staat een wagen, van reo-enbo^'en

omhuld en dooreenschietende lichtglansen, en beschermd door bliksem en

weêrlicht, terwijl een zachte regen van bloemen er zich aanhoudend over uitstort.

33. * Inderdaad, deze is boven alle andere vorsten verheven, ('t is) de Konino-

van Mandraka, die zich tot in den dood van alle vorsten onderscheidt!

34. * De edele SATYawATi treedt nader (en spreekt) : // Wie mag dit zijn

,

// wiens wagen van bliksemlicht omtogen is, van prachtige regenbogen en glan-

35. // sen? * voor wien de natuur in beweging komt, en geheimzinnige stemmen

//lucht en aarde vervullen, terwijl een regen van bloemen zich over hem
36. //uitstort?" — Schielijk stijgt Dèwi SATYawATi op den wagen. * Zoodra zij

hem ziet, die daar op den wagen ligt uitgestrekt, werpt ze zich met het ge-

37. laat op de voeten van den Vorst. Jammerend en schreijend, * tracht de

edele Satyüwati het lijk vanhaar' man te wekken; met drift kust zij hem de

3S. lippen^ en doet als of hij nog leefde (?). * De wond in de borst, Avaaruit het

bloed over 't gansche ligchaam gestroomd is, bedekt zij met sirih (2), als om
39. haar te heelen. Tevens houdt zij niet op, hem wakker te roepen: // * Ach, ant-

// woord mij toch, Heer, met minzame woorden, als gewoonlijk, wanneer gij

// van 't openbaar gehoor terugkomt, en ik u tegemoet treed met d a n d a n g
//goela (3)!"

(1) Dit luidt wat zonderling, maar Avordt door 't vervolg genoegzaam opgehelderd. Rondom den

Avagen, Avaarop Salj^i lag, flikkerden bliksemstralen en lichtglansen. Die verlichte plek ontwaarde

8ATVawATi op een' afstand, en besloot zich daarheen te begeven, om haar offer te volbrengen. Vgl.

Kw.' in Kr, aant. bij 28—31. De bedoeling van den grondtekst schijnt eenvoudig te zijn, dat Sa-

TYAWATi de rigting volgt, die haar door den bliksem Avordt aangewezen.

(2) Nam. met een' sëpah, eene uitgekwaauAvde sirih- pruim: zie boven bij XXXIV, 3,

(3) De aankondiging van den volgenden zang is hier niet zeer gelukkig ingelascht. Misschien kan

men de slotwoorden verstaan in den zin van » sprekende of zingende in de dichtmaat Dandan

g

"Goelii". O vertaalt: "gelijk de suikerkraai (met vriendelijken kout)", hetgeen Avel in zoover grond

hebben zal, als in 't woord goelu [suiker) A'oorzekcr eene toespeling op het minzame der toespraak

gelegen is.

00
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A C H T - E N - V IJ F T I G S T E ZANG.

DAjS'DANG goela.

4.

//Ach, mijn gemaal, mijn Vorsten Heer! waarom spreekt gij uwe dienst-

// maagd niet toe ? wat is de oorzaak van uw misnoegen ? hebt gij geene deer-

// nis met mij rampzalige? Zie mij aan, die tot u kom: ngèl kw'amèt ri wë-

// kas- til": dat wil zeggen: // ten uiterste afgemat door de inspanning om u

u te bereiken ; en nu ten slotte gunt ge mij geen' glimlach, maar bereidt mij

//nog grievend leed! * Panglinggan-ta ing lalis-ta ngoeni tan

//asarag lajat amrëm mankjii:" die Avoorden van SATYawATi beteekenen:

//bij uw vertrek, o Vorst, hebt gij u niet (1) gespoed, maar zijt mij in den

//slaap steelsgewijs ontvloden, om naar 't slagveld te wijken. Apa sirat

// m a d o e s a d j i - s a d j i t a r ing p r a n a : ja , regtstreeks hebt gij u begeven

//naar den pabaratan, naar 't oorlogsveld!" * Sirat madoe dyan ma-

sadji-sadji beteekent de klagt der weenende, dat zijn woord niet opregt

was geweest: geveinsd was zijne minzaamheid, slechts een lokaas (.2), om haar

te misleiden; en zonder waarschuwing was hij heengegaan. // Wat heb ik

// dan misdreven? Nu wacht mij de dood; want 's Vorsten dienstmaagd kan

// niet achterblijven : waar hij ook heen ga, zij moet aan zijne voeten hare hul-

// de brengen. * Vanwaar toch die afkeer jegens uwe dienstmaagd? Ach,

//Heer, gun haar uw' steelenden troost, uwe vleijende toespraak, verkwik haar

(1) In sommige HSS. ontbreekt deze ontkenning, die inderdaad met voordeel te missen ware.

Misschien laat de lezing van onzen tekst en van de meerderheid zich in dien zin verklaren, dat

SALja opzettelijk met zijn vertrek gedraald heeft, om te wachten tot zijne vrouw sliep. In 't Kw.

staat, naar het schijnt, geen woord van si^oed of iraagJteid, en zijn in allen geval de woorden tan

asarag, waai'op de A^erschillende uitleggingen der omwerkers berusten, niet te vinden. Zie Kr. aant.

(2) Jav. sahos-sahos: eig. wat men iemand aanbiedt of voordient, om te eten, te drinken enz.

Het past dus volkomen bij 't voorafgaande ma nis, dat hier door » minzaamheid" vertaald is , maar

eig. zoet [van smaah) beteekent.
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w met liefkozingen; vergeld het liaar, dat zij gekomen is, wadende door den

//stroom van bloed! Hoe is het dan, Heer? Inderdaad, ik kan 't niet lano-er

// verdragen , dat gij zonder reden uwe dienstmaagd verloochent ! Ach helaas

,

// mijn Heer!"

5. -^ Het zou te lang duren, de jammerklagten van SATyawATi te beschrijven.

Als een berg zoo groot (1) was haar leed: het woog haar hoe langer zoo zwaar-

:
der. Ook had zij naar niets meer te wachten: het besluit om in den dood te

volgen, was al, wat hare gedachten vervulde.— Glimlagchend trekt zij haar'

dolk: men ziet het lem vlammen, terwijl het gerigt wordt: zij steekt het in

C. de borstkuil, en werpt er zich * onverschrokken in. De borst is doorboord:

het bloed spuit als galoega (2) naar buiten, en vloeit bij stroomen daar-

heen.

Lang duurde haar doodstrijd: een' geruimen tijd lag zij te zieltogen, eer

het leven haar begaf. Zij wenkte met de hand, en sprak met eene afge-

brokene, stroeve stem: //Zuster Soegandi, keer terug naar Mandraka,en
7. //wacht niet naar mij! Leef gelukkig in Mandraka! * Maar, zuster, ver-

// haal aan de hofdichters, wat ik heden doorgestaan en verrigt heb. Laat hen de

// trouw ^ door mij op aarde aan den dag gelegd, tot onderwerp hunner zan-

// gen maken ! Zoo ik deernis vind bij de groote hofdichters , laat het in

//dichtmaat bezongen worden, opdat men nog huivere bij 't vernemen van

8. //mijn lot, en er een' traan aan wijde!"— ''•" Zacht luidde 't antwoord van de

dienstmaagd Soegandi: // Ach, Mevrouw, wanneer is uwe dienstmaagd 6én

//oogwenk van uwe zijde geweken? Waarheen ook uwe ziel moge heen varen

,

// ik wil uwe voeten huldigen. Al moet gij duizend zielsverhuizingen door-

// staan, laat Soegandi u blijven dienen! Indien ik achterbleef, Avie zou u

9. // w^ater aanbieden, wanneer gij uw gelaat wildet wasschen?" — * Aldus sprak

de vrouw Soegandi: //matangja èrën ing antariksa": dat wil zeggen

:

//daarom. Mevrouw, wacht uwe dienstmaagd in 't luchtruim af!"

Inmiddels is Satyuwati's doodstrijd geëindigd. Wolken van licht dwar-

(1) »Zoo groot als een berg" of' » als een heuvel" wordt ia 't Javaauscli van droefheid en vreu g'lo

ide njeze^d.

(2) Eene roode verws tof.

l
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len dooreen, vurige glansen vermengen zich met bliksem en weêrlicht, en een

10. zachte regen strooit bloemen in 't rond. * Tegelijk met het ontblooten der dij

flikkert de bliksem (1).

De vrouw Soeg-andi, ziende, dat hare meesteres het levenseinde bereikt

heeft (roept jammerend uit): // Ach, helaas, mijne ^ebiedster!" Tegelijk trekt zij

haar' dolk (2), en stort er zich zonder dralen met den boezem in, dat de borst

doorboord wordt.—Zoo stierf de dienstmaagd Soegandi, als een vrijwillig offer

voor hare meesteres SATYawATi. Deze was dus van hare bediende verzeld (3).

11. * Dit is het onwraakbaar berigt van de Brata-joeda. Het mag niet Avor-

den betwijfeld. Aldus moet het worden aangenomen. Zoo luidt het verhaal

van den aiouden ontwerper der geschiedenis, genaamd Empoe Scdah. Vol-

gens 't algemeen gevoelen (4) mag de dichter thans niets daarbij voegen,

veeleer een weinig bekorten (5), uit vrees van door de menigte te worden ge-

12. gispt, "^ en beschuldigd van valsche verzinsels te hebben ingelascht.

(1) O: "de ontbloote dijen waren gelijk aan den bliksem." Dit schijnt minder juist; want

itm -Vjj (TL» iKT^ beteekent niet "gelijk aan", maar «tegelijk met". Evenwel ligt die vergelijking hier voorze-

ker wel opo'esloten in de bedoeling van den tekst, en 't is als of er stond: » het ontblooten der

«dijen werd beantwoord door den bliksem." (Vgl. de noot bij XLVIII, 19.) Maar ook dit komt

hier slecht te pas; en de grondtekst, waaruit deze plaats ontstaan is, schijnt een' anderen zin te

hebben, die mij evenwel niet duidelijk is: zie Kr. aant. bij 9, s—10, i.

(2) In 't IvAV. trekt zij den dolk itit het ligchaam van hare meesteres. Zoo kan men het des

noods ook in de omwerking verstaan, maar 't schijnt hier veeleer, dat zij haar' eigen dolk trekt.

(3) Dit schijnt eene eigene opmerking of overdenking van den om werker te zijn, en daarop zal

dan de vol^-ende uitweiding over het onwraakbaar gezag van den dichter der B. J. Kiv. betrekking

hebben. Er moet dan voor den omwerker iets zeer bevreemdends of opmerkelijks gelegen zijn

in de omstandigheid, dat Satyhwati met hare bediende ten hemel ging. Dit is toch evenwel zoo

vreemd niet aan de gewone voorstellingen der Indische en Javaansche fabelleer? Wat anders tot

zijne beschouwingen aanleiding mag gegeven hebben, kan ik niet gissen, In ieder geval weten wij, wat wij

te denken hebben van de stipte getrouv;heid aan den grondtekst, waarop hij zich zooveel laat voorstaan!

(4) O verbindt deze woorden (vs. 7) met het voorgaande, in den zin van: «die algemeen geloofd

«wordt," en begint dan met de volgende woorden (vs. s) een nieuwen zin: «Hij, die deze verzen

«maakt, mag enz." Dit geeft een' goeden zamenhang, maar schijnt minder overeen te komen met

het doorgaand gebruik van uitdrukkingen als amfo^ ^luh^o^/j of '^'^'^^'-'jj'^CA^
'^^ ^^ beteekenis van

wat zoo behoort, wat het algemeen gebruik, de oi^enbare meening voorschrijft.

(5) O omgekeerd: «noch iets daarvan weglaten." Ik durf niet beslissen, welke opvatting de ware is.

\
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Zoodra SATYawATi gestorven was, kwamen honderdduizend widadari's
haar tegemoet. Met gejuich werd de ziel van SatyRwati op den robijnen he-

melwagen (1) omhoog gevoerd door duizend widadari's (2). Met eerbied

bogen al de widadari's voor de goddelijke SATYavvATi, en bragten, onder
13. vleijende toespraak, hulde aan hare voeten. * Allen begroetten zij SATYawATi

als meesteres, en dongen om den zegen der aardsche vrouw, die door trouw

jegens haar' echtgenoot een' verheven rang verworven had, en de widadari's
te boven ging. Zij geleidden haar gezamenlijk naar het hemelverblijf van

den doorluchtigen Koning Saljo,, niet anders dan (eene bruid,) die in statio-en

optogt den bruidegom wordt te gemoet gevoerd. De hemelen weergalmden

14. van gejuich * bij de zamenkomst (3) van SaljR en SATYavvATi in den hemel. Van
smaragd was het huis, van schitterend gesteente de rustplaats vervaardigd. Maar

het was eene zamenkomst, als waren zij in den droom, met eene heerlijkheid,

vierduizendmaal grooter, dan toen hij als Koning te M and rak a heerschte.

Het was niet als voorheen , toen SATyawATi met SALja op aarde verbonden

15. werd. * In al hunne bewegingen openbaarde zich de verandering van hun

ligchaam. Alle spijzen verschenen op hunne enkele begeerte , en verzadigden

hen naar genoegen. SATYawATi had geen geheugen van 't geen haar op

aarde Avedervaren was : zóó was zij overstroomd van genot. Al hare aandoe-

ningen van ziel en ligchaam waren louter zaligheid. Satyo-wati was ten

hoogste verrast: zij had het zoo niet verwacht!

16. * Zwijgen wij van de verheerlijkte hemellingen, van Koning SaljR's zalig

zamenzijn met zijne gade. Thans wordt verhaald, dat sommigen van 't volk

der Pandawa's, die SoEJODaNa opspoorden, zijne schuilplaats hadden ont-

(1) Jav. wimunii, hetgeen verklaard wordt door rijtuig of rijdier; het Skr, -wimana beteekent

hetzelfde, en inzonderheid zeker voertuig der goden, dat zich zelf beweegt en bestuurt. Hier moet men

het zich misschien voorstellen als eene soort van draagstoel, het van ouds klassieke voertuig

van Javaansche vrouwen, en thans nog in 't bijzonder van de bruid bij den plegtigen huwelijks-

optogt.

(2) De laatste woorden (vs, 7) kunnen ook worden opgevat als 't begin van den nieuwen zin:

«duizend widadari's bogen alle met eerbied enz,", zoo als O vertaalt; maar de andere zin-

scheiding komt mij in meer dan één opzigt verkieslijk voor,

(3) Jav. p a t ë m o n : inzonderheid de zamenkomst van bruid en bruidegom op den dag van 't huwelijk.
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dekt (1). Aan den uitloop van eene rivier in zee zat hij roerloos op den bo-

17. deni des waters gedoken. Daar had zich SoEJonaNa * verscholen uit over-

maat van vrees, diep ellendig en vernederd, aan kommer en gebrek en veel-

vuldig zelfverwijt ten prooi. Geen enkele volgeling was met hem: Avijd en

zijd waren zij gevloden. Hij was gescheiden van zijne gade, en 't rijk van

As tin a was gevallen.

In vele rigtingen had men SoEjODaNa gezocht , zonder hem te vinden

;

IS. weshalve de P an da wa- vorsten * nog niet in de stad wilden binnentrek-

ken, maar slechts rustig op het Koeroe- veld blijven, zoolang er geen be-

rigt Avas omtrent SoEJODaNa's verblijfplaats. Thans ontving men tijding: het

volk berigtte aan de opperhoofden, dat men zekerheid had van de plaats,

waar hij zich ophield. Onbewegelijk zat hij aan de monding in zee, mee-

nende, dat hij het zou kunnen uithouden in 't water. Even als een schildpad

19. zat hij daar, * zonder zich te bekommeren om het water, dat hij binnen

kreeg , in den waan dat hij er tegen bestand zou zijn ; maar hij had zich in

die meening bedrogen. In overhaasting had hij zijn leven trachten te redden,

met het voornemen, om later eene andere schuilplaats te zoeken, indien het

niet ter kennis van den vijand gekomen was.

De Panda wa- vorsten, van de verblijfplaats van Koeroe-pati onderrigt,

20. gaven er kennis van aan Koning KRësNa. "^"Terstond werd aan 't Panda-
wa-heir luide 't bevel van Vorst KRësNa verkondigd, om op marsch te gaan

naar de plaats, waar de Koning SoEJODaNa zich schuil hield, aan den oever,

in 't water gedoken. Het Pandawa- volk rukt uit met de gansche krijgs-

magt, onder luid rumoer, met de voertuigen, de paarden, ohfanten en wa-

21. gens, die den grond doen daveren. * Al de vorsten en hoofden prijken met

banieren en wimpels; de veldmuziek weerklinkt alom. Alleen BiMa loopt

wild vooruit, op geen paard noch olifant gezeten, te voet, en de knods

omhoog Averpend, met Avoest en onstuimig gebaar. De veldoversten , de ede-

len en hoofden vereenigen zich met hunne benden in luidruchtig ruimoer.

In 't midden bevinden zich de Vorsten.

(1) Dit en 't volgende had waarschijnlijk nog op denzelfden dag A^an Saljus dood en de neder-

laag der Korüwfï's plaats: zie Kr, aant. bij 16—19, 7. Over SoEJODuXa's schuilplaats vgl. het

Indisch verhaal in Gesch. d. PP. § 63, X.
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S E I N A T A.

1. Van den marsch wordt niets gemeld. De troepen zijn ter plaatse van

SoEJODaNa gekomen. Luide weergalmt het gejubel der krijgsknechten, o-e-

paard met de toonen van trommen en bekkens, en 't gedruisch van wao-ens

en olifanten. Al de troepen houden stand, en scharen zich lan o-s den oever.

2. Door de krijgsknechten wordt de plaats van SoEjoDaNa aangewezen , * de be-

velhebbers dringen er om heen, en vestigen hunne blikken op het water.

Aan eene dwarlende beweging wordt de plaats herkend, waar zich een mensch

bevindt.

Terstond verheft WReKonaRa zijne stem, en roept hem uitdagend toe:

//Heidaar! schaam u, SoEJODaNa! Hoe, ge zij t uw lijf gaan bergen ! Dat past

3. // geen' held, uit vorstelijken stam gesproten !
* Gij handelt als een gemeene

//ellendeling, die de wereld verontreinigt. Uw gedrag is allerschandelijkst!

// Een man van eer zou in uwe plaats den dood trotseren, en zijn leven prijs

// geven in den strijd met de knods. Kom, vang op, de doodelijke knods (?)

,

//en voel (de kracht van) Lohita-moeka!"

4. * Als Koning DoERJODaNa van uit het water de roepstem van WReKooaRa

hoorde, steeg hij schielijk uit den vloed. Zonder dralen kwam hij eruit, met

loshangend haar, en druipend van 't water. Alles wijkt uiteen voor zijne schre-

den. Hij houdt stand vóór het aangezigt van Vorst KRësNa en JoEüisTiRa,

5. * en met den vinger naar WRëivODaRa uitgestrekt, zegt hij op barschen toon:

//Neen, WReKODaRa, ik heb den dood niet ontvlugt! Ik was bezig met bid-

// den, en daarom bevond ik mij in 't water (1). Ik zal mij niet laten bang

//maken, al overvalt ge mij met ontelbare heirscharen, geheel ten strijde toe-

6. //gerust. * Gij zult mij daarmede geene vrees aanjagen."— Bits antwoordt

WReKODaRa : // Wat hebt ge u dan te verschuilen ? Het voegde u beter , ten

//strijde uit te gaan. Wilt gij nogtans vlugten, welnu, zoek uwe toevhigt

(1) Waarschijnlijk, om door die moeijelijke houding of door de heiligheid van 't water meer kracht

aan de gebeden bij te zetten, liet zitten of liggen in koud water behoort mede tot de kwellingen,

waaraan de Indische boetelingen zich plagten te onderwerpen. V. Boulex, I, 279—80.
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//bij Batara Goeroe! Maar wie zal u behoeden, 't zij gandar wa's of

/'raksasa's, wanneer ik u opspoor (*), die zoo trouweloos den strijd ontvliedt
!"

7. * Met driftig gebaar roept SoEJOoaNa : // Ach, gij uitvaagsel der aarde

,

// vriend der reuzen, die de wereld verontreinigt! man van Arimbi, den

II houden verdient gij tot aas te strekken ! Ga, roep om hulp , en zoek bijstand bij

8. // de Vorsten, die over millioenen te gebieden hebben !
* Ditya's, dioe'sen

//dé wa's, ja duizend millioenen strijders moogtgetot mijne verdelging aan-

// wenden, gij zult mij niet zien Avijken!"

De Vorst Arimoerti antwoordde, zeggende tot Koning SoEJonaNa : //Hoe

//zal dit gaan? Indien de Pandawa's zich met u in den strijd begaven,

9. // * die geheel alleen zijt, zonder een' enkelen makker, terwijl zij van hunne

//troepen vergezeld zijn, wat zoudt gij daartegen uitrigten? Één tegen één:

// zóó wordt de strijd tusschen edelen en vorsten gevoerd. Zoolang hun

//oudere (broeder) (1) nog leeft, zullen de Pandawa's zich niet laten ver-

// leiden, om onwaardige handelingen te plegen!"

10. ^^ Koning KRësNa laat zich daarop alles geven, wat tot eene vorstelijke

wapenrusting behoort , een borstharnas en kroon , benevens een' wagen en

een' olifant. Als het vóór hem gebragt is, spreekt Koning IvRësNa met luider

stem : // Hoor , Koning SoEJODaNa , verspil niet zooveel woorden , maar bekleed

11. //Il met dezen vorstelijken dos; * zet de kroon op het hoofd, en stijg op den

// wagen of op den olifant. Verkiest gij niet een van beiden tot voertuig te

(*) Of Avel: »wie u ook behoeden moge , ik zal u opsporen." Maar dan zou a^in in V3. 7

voor cuiojiojn staan. Vgl. ook D, E, in Kr. aant. bij vs. o.

(1) D. i. ik, IvResxa. Deze geeft zicli zelf en zijn' strijdgenooten hier een voorkomen van edel-

moedige naauwgezetheid, waarbij hun gedrag soms droevig afsteekt. Wanneer men het oordeel

van KiieSN'ü en de Pandüwa's over sommige daden van hunne vijanden, als den dood van Abi-

MA.?fJOE en later de overrompeling van de legerplaats door AswaTuMa, tot maatstaf neemt van 't

geen het oorlogsregt gebiedt, dan zal men de middelen, waardoor zij zelven zich van hunne ge-

duchtste tegenstanders, als Boeri-srüwü , DjajaDKitxa, Droxü, SaljI, en eindelijk, in den thans

volgenden tAveestrijd, van SoEjODiïya ontdoen, niet alle even onberispelijk, sommige zelfs ten hoog-

ste verachtelijk, vinden, en veeleer moeten erkennen, dat de meeste » onAvaardige handelingen" in

de B. J. juist aan de zijde der Pandawa's plaats hebben, en Avel inzonderheid op aandrijven van

»)hun' ouderen broeder", den goddelijken KRüsxa. In de Maha-barata wordt dat dan ook door

AswATAMA tot verdediging van zijn eigen gedrag nadrukkelijk in 't licht gesteld. Vgl. de noot bij

xxxr, 16.
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//nemen (1), schend dan althans de welvoegelijkheid niet, (en sta daar niet)

// met loshangend haar en druipend van 't water, dat gij er uit ziet als een

//spook, en 't voorkomen van een' vorst^ verliest ! Kom, zet de kroon op,

//broeder, en laat mij u met de knods TJen vechten!"

12. ^" DoEiiJODaNa antwoordt den Vorst van Dwarawati: //Welaan, het zij

//zoo. Koning KRësNa! Wien wilt gij opdragen, om met mij te vechten ? Mijn

//broeder de Vorst JoEDisTiRa heeft de inborst van een' heilige; DANANDjaja
//heeft in den oorlog geen ander vermaak, dan om in een' wagen den boo'j-

13. //te voeren. * NakoelE en SADÉwa zijn beiden nog veel te jong, en geene

//waardige tegenpartij voor mij. Niemand dan WRëKonaRa is geschikt, om
//door u te worden belast met het opvangen van mijne slagen."— // Genoeg,

herneemt Koning KResNa: //vraag niet meer! Hij is het juist, wien ik te-

// gen u met de knods wil laten vechten."

14. ^ Nog waren zij rustig in gesprek, toen zij onverwachts gestoord werden

door de komst van den doorluchtigen Vorst van M ad oer a. 't Was BaLa-DÉ-

wa (2), die uit zijn verblijf van afzondering onder de digte lommer (der wou-

den) al kruipend naar buiten gekomen was, tot hij, aan de stad genaderd,

een' voortreffelijken wagen had aangetroffen, waarop hij terstond naar 't zee-

15. strand gereden was. * Allen ontstelden van zijne verschijning. Haastig-

snelden de Vorsten en hoofden hem te gemoet, en noodigdien hem met

onderdanige bewoordingen in hun midden. De Koning JoEDiSTiRa sprak

op vleijenden toon: //O, geëerbiedigd Heer, welk geluk valt ons te beurt

(1) Men zou ook, gelijk O doet, vs. 3-4 met het vorige kunnen verbinden, en aldus vertalen:

» stijg op een' wagen, of stijg op een' olifant, zoo gij den wagen niet gebruiken wilt: neem een van

"beiden, Docli schend .... enz." Zoo schijnt het ook in D, E bedoeld te zijn (zie ifr. aant. bij

11, t); maar tegen die opvatting van onzen tekst valt aan te merken, 1°. dat aj)iunM niet alleen

jvagen, maar in 't algemeen voertuig beteekent, en dus ook op den olifant toepasselijk is; en 2°. dat

SoEJODiÏN'ü Averkeljjk geen van beiden aanneemt, en te voet vecht, zonder dat KRëSNa daar iets

verder tegen inbrengt. Trouwens komt Avagen en olifant hier ook slecht te pas bij een tweege-

vecht met de knods, en beide lezingen zijn evenzeer op misvatting van den oorspronkelijken zin

gegrond: zie /w'. aant. bij 8, 5—11.

(2) De oudere broeder van KrSsnjÏ: zie Gescli. cl PP. § 27. Hij nam geen deel aan do B. J.,

maar hield zich in dien tijd, gelijk hier blijkt, als kluizenaar in de bosschen op. Volgens P was

zijne verblijfplaats Grodjogan SèAvoe (d. i. de duizend tvatervalle/i) , aan do zuidelijke helling

van den berg Lawoe (in 't midden van Java).

23
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16. // * door uwe komst! Deze ontmoeting is voorzeker verkregen door aan-

// houdende godsvereering. 't Is de vrucht van (uwe) gebeden , dat gij thans

// nog getuige moogt zijn van den kampstrijd tusschen (uwe) kweekelingen (1)!"

—

Zoo sprak , in nederige houding en met een' iieftalligen glimlach , de vorste-

17. lijke zoon van ÜARMa. * Koning KRësNa viel daarop in: //Heer, in goeden

// welstand mogen wij u ontmoeten (2). Gij komt juist ter regter tijd, om
//nog getuige te zijn van den voorgenomen' kampstrijd."— Langzaam sprak

nu de groote Vorst BaLa-DÉwa: //Broeder Vorst van Dwarawati, door

18. //Hjang NAiiaDa was ik gewaarschuwd, "^ dat ik niet alles zou kunnen

// bijwonen van uw' strijd om de overwinning (3)."

Om strijd naderden al de vorstelijke bloedverwanten, van mans- en vrouws-

kant (4). DjANaKa kwam hulde bieden, benevens NAKOELa en SADÉvva; Sa-

TYAKi , PaNTja-waLa en DnësTa-DYOEMNa betoonden hun' eerbied. DoERjODaNa

19. was uitermate verheugd * over de komst van BaLa-DÉwa, die hem ten leeraar

verstrekte. Daarom boog de Vorst van Astina zich voor hem neder (5).

—

JoEDisTiRa sprak op zachten toon : // Ja , Heer , wees gij getuige van het twee-

// gevecht
!"

Spoedig treden SoEJODaNa en WRëKODaRa nader , en buigen zich te gader

20. voor den Koning BaLa-DÉwa. * Hij verleent zijne toestemming , en beiden ne-

men afscheid, nadat de voorwaarden geregeld zijn voor den tweestrijd met

de knods.

De Koeroe-vorst zet schielijk de kroon op het hoofd, en slingert de

knods in 't rond, met een zwiepend geluid, als van een' feilen rukwind. Waë-

KODaRa spoedt zich den aanval van Koning Voerjodana te gemoet.

(1) WEëKODaK^ en SoEJODuSii hadden namelijk het knodsgevecht van BaLa-DÊwu geleerd: zie

Kw. in Kr. aant. bij 18, s—20, 3.

(2) Of, vragender wijs: "is alles wel? zij t gij -welvarend?" O vertaalt: «wij mogen ons met uwe

)> komst geluk wenschen." Dit klinkt wat deftiger; maar ik twijfel, of het met het spraakgebruik

van 't woord (cn(MMi is overeen te brengen.

(3) Of: )) dat ik niet allen meer in leven zou vinden in uw' strijd..."? O vat vs. 1 — 2 op als de

eigene woorden van NAKaDu tot BaLa-DÉwa: » gij zult niet allen meer vinden, in wier overwinning

)) gij belang stelt."— Vgl. D, E in Kr. aant. bij vs. 1— 2.

(4) O : » mannen en vrouwen." Hier valt evenwel bezwaarlijk aan 't aanwezen van vrouwen te denken

,

en er wordt ook onder de volgende personen niet ééne opgenoemd. Vgl. XX, 29, en de noot ald.

(5) Of wel, als vervolg van den vorigen zin: » (en) het voorwerp (was) van de eerbiedige hulde

)» van den Vorst van Astinji." Vgl. echter D, E in Kr. aant. bij 18, 9-19, 3.
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D O E K M A.

1. Gelijktijdig treden de twee knodsvecliters voorwaarts. In een' krino- om-
geeft hen 't krijgsvolk, als om liet gevecht van een' buffel met een' wilden

stier te aanschouwen. Wel pasten zij als kampvechters bij elkander, beiden

2. even groot, beiden even schoon en lichtgekleurd van huid (1),
*" beiden rijk

aan hoofdhaar, dat in lange lokken golvend neerhing, beiden gelijk van ar-

men, dijen en borst, en evenzeer gespierd. Alleen was WRëKonaRa een

weinig vaster van vleesch en minder barsch van gelaat (2).

3. * Tegelijk storten zij zich op elkander, en laten de knodsen vallen : dreu-

nend slaan de twee knodsen op elkaar. Tegelijk wijken zij met een' sprono-.

BiMa vervolgt (zijn' vijand) en slaat, maar SoEJonaNa ontwijkt den slag, en

4. wordt niet getroffen. * De knods van WRëKODaRa valt ter aarde: de bodem

wijkt en kantelt, hevig geschokt en bewogen. SoEJODaNa zwaait de knods,

WRëKODaRa ontwijkt hem, en de knods van den Koeroe- vorst valt ter

5. aarde. * 't Is of de bodem splijten zal, die golvend op en neer gaat. Moedig

wisselen zij de slagen
;
gelijktijdig ontspringen zij, en stooten weer vlug op elkan-

der. Geen van beiden doet onder: gelijk zijn hunne krachten, gelijk hunne

6. vlugheid. * Opeendringend klemmen zij elkaar in de armen vast, en grijpen

elkaar beurtelings aan. De strijd blijft onbeslist: nu weren zij gelijktijdig af,

en slaan knods op knods, dan hervatten zij de worsteling, en laten op eens

weer gelijktijdig los; straks loopen zij in 't rond, en draaijen om elkander

(1) Jav. baléngah koening. Het eerste woord schijnt eene vereeniging van zekere bijzondere

kenmerken van mensckelijke schoonheid aan te duiden, die zich moeijelijlc bepalen laten. Het wordt

verklaard door 2^oezeUg van gelaat met eene schoone
^
gele huid, of ook - mei schoone , groote oogen,

en in 't algemeen door scJioon, imlgemaalct. Poezeligheid kan wel bezwaarlijk bedoeld zijn onder de

uiterlijke hoedanigheden van den ruAven WRëKODuRa, Aviens ruigte bij de Javanen als die van EsAU

bij ons tot een spreekwoord geworden is. Misschien beteekent het z. v. a. xoel gevuld, niet mager.

— Koening, geel, wordt van de huid gezegd, in tegenstelling van zwart, en beteekent dus betrek-

kelijk blank, licht geldeurd.

(2) Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor, dat dit laatste » minder barsch" op SoejodiiïïjÏ be-

trekking heeft , en dus de bedoeling integendeel is , dat WKeKODaRii )i barscher van gelaat" was

;

maar die onderstelling heeft geen' voldoenden grond, om haar, in strijd met het oogenschijulijk

verband der tekstwoorden , in de vertaling te brengen. Vgl. D, E in Kr. aant. bij 1, 7—2.
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heen, en doen 't stof dwarlend opstuiven, 't Is of de bergen gescliokt zullen

instorten (1).

7. * ÜANANDjaja wordt bezorgd: met angst ziet hij, hoe beider krachten gelijk

staan. Van 't volk, dat in een' kring geschaard staat, kan niemand hen on-

8. derscheiden: men weet niet, of men SoEJODaNa of WiiëKODaRa vóór heeft. * De

kampvechters zijn niet uit elkaar te kennen: zóó digt zijn zij ineengewrongen

bij 't wisselen van den aanval. De aarde schokt en davert, de zee is in ge-

weldige beroering; de boomen vallen in menigte omver, en rollen daarheen,

zijdelings door de knodsen getroffen. Ontzetting vervult allen , die het aanzien.

9. * Arja DANANDjaja huiverde bij 't aanschouwen van den loop des kamp-

gevechts ; want DoerJODaNa was , bij ongemeene sterkte , vlug , lenig en be-

dreven; en evenzoo was WRëKODaRa met groote vermogens ten strijde toe-

10. gerust. — -'^ Met eene eerbiedige buiging sprak Ardjoenü, tot Koning KRësNa:

// Heer, wie zal het zijn, die onderdoet in den strijd, en wien mag de zege bescho-

// ren zijn?"— De Vorst van D warawati antwoordt: // Ik houd het er voor^, dat

11. // zoo aanstonds de zoon van Pandde overwinnen zal (?) ,
- dat eene volkomene

// zege den edelen Pandawa tën deel zal vallen (2). Wie kan ook WReKODaRa

//weerstaan, den dapperen voorvechter, wiens kracht voor eiken strijd bestand

12. //is?— en bovendien is SoEJODiiNa door een' vloek getroffen, * (Maar) stel u

// de nederlaag des vijands niet voor (als reeds beslist) : dat behoort alleen aan

// de verhevene Godheid. Die SoEJODaNa is vol kracht , behendig en vlug

,

//en laat zich niet nedervellen in den strijd. Ga nu spoedig, en geef een'

13. //wenk aan WRëKODaRa! * Verzuim geen' tijd: waarschuw hem terstond , om

//de linkerdij te treffen! Die SoEJODaNa toch heeft altijd met verraad ge-

// vochten: gij zijt de eerste niet, om een' oneerlijken strijd te voeren. Ook

14. //is het eene oude gelofte * van WRëKOoaRa, om den Koeroe- vorstin den

// strijd de dij te verbrijzelen (8). Thans is het tijd, om wraak te nemen over

// het onregt
!"

(1) Vgl. de noot bij XLIII, 24, over de symmetrie ia de Javaansche tweegevecliten.

(2) JNIisscliien is Pandawa hier in 't meervoud op te vatten, en dus de zin van vs. i: «tot

)) voltooijing van de zege der Panda

w

a's"?

(3) Zie over die gelofte GescJi. d. PP. § 42, noot, en over de kwetsbaarheid van SoEJODaXa's

linkerdij ald. § 15, noot. P verwijst hierbij naar den Lk. Lisah tala, die mij niet bekend is,

maar denkelijk slechts eene andere voorstelling bevat van 't geval, inLk. Pandoe papa verhaald.
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Naauwelijks heeft Dvv ara wat i's Vorst met spreken geciudi'>-d, of Pal-

15. GOENa nadert schielijk de strijders. * Nog zijn zij aan 't worstelen; weder

laten zij zich los, en dringen weer bonzend opeen, en zwaaijen de knodsen^

en weren zich dapper met de hielen, als' WReicoDaiia met een' opslao- van 't

16. oog ontwaart,. dat ARDJOENa nadert, "^ en hem toelonkt, terwijl hij zich met

de hand op de linkerdij slaat. WRëKooaRa heeft den wenk van zijn' jon-

geren broeder begrepen. Terstond neemt hij de list te baat. Al strijdend

dringt hij voorwaarts, al digter en digter, met listige bedoeling ; zonder vrees

17. voor de slagen der knods * nadert hij, links en regts getroffen. De hand van

den Koeroe- vorst slaat aanhoudend in 't rond, en zwaait links en reo-tso

met de knods. (Maar eindelijk) geraakt Koeroe-pati in verlegenheid door 't

18. aanhoudend nader dringen van zijn' vijand, * die hem zonder ophouden na-

zet, al digter en digter beknelt, hem den uitweg afsnijdt, en naauw op het

lijf dringt. Afgemat van 't links en regts slaan met de knods, uitgeput van

vermoeidheid, tracht SoEJODaNa te ontsnappen. Hij neemt een' sprong, om
19. op een' afstand post te vatten; * maar nog is de sprong niet volbragt, als,

juist in dien oogenblik, zijne linkerdij met de knods getroffen wordt. Kra-

kend valt het been te morselen, aan stukken gebroken door de knods. Buk-

kend was de slag toegebragt. Hij valt achterover, smakkend als een berg,

20. * en het bloed spuit te voorschijn meteen' onafgebroken straal. De Koeroe-

vorst siddert, WRëKODaRa vat hem ijlings in 't haar, en schopt hem de kroon

van 't hoofd, en trapt en stampt er woedend op (1). DoERJonaNa ligt uit-

21. gestrekt op den grond. * WRëivODaRa laat het haar niet los, en trapt hem

op de borst, de armen en den buik. Nu op zijde, dan voorover liggende (2),

wordt hij zonder ophouden vertreden.— SoEJODaNa's smadelijk uiteinde is voor-

bij (3).

(1) Op de kroon? of op het hoofd? dit is in den tekst ook twijfelachtig. O vat het op in den

eersten zin; maar ik zou eer 't laatste yerldezen; want het laat zich bezwaarlijk onderstellen, dat

WRëKODÜRÜ begon, met zijne woede aan de kroon te koelen, zoolang zijn vijand nog niet geheel

weerloos was.

(2) Volo-ens de uitleo-trino- van Wt. O verbindt daarentegen dit vs. * met liet vorige, en ver-

taalt:» ....den buik en de zijde, met het gezigt op den grond."

(3) Dus z. V. a. )) SoEJODaxu is dood"? Uit het volgende blijkt evenwel, dat hij nog niet dood

is; maar zoo naauw moet men 't met de slotwooi-den niet nemen.
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BRATA-JOEDA.

EEN-EN-ZESTIGSTE ZANG.

P A N K o E E.

1. WRCKODaRa vaart iti smaadredenen uit: //Ziedaar, SoEJODaNa, ontvang

//het loon uwer snoodheid, van al het kv^aad, dat gij gesticht hebt, van de

// kwellingen en de verraderlijke aanslagen , tegen uwe medemenschen ge-

//pleegd!"— SoEjoDaNa wentelt zich over den grond, het hoofd door 't aan-

houdend trappen verbrijzeld.

2. * Juichend doen de goden in 't luchtruim hunne goedkeuring blijken

,

en strooijen een' weiriekenden regen, terwijl zij luid de zege verkondigen-.

//De overwinning aan Pandoe's zoon!"

(Maar) de groote Vorst BaLa-DÉwa, het lijden van SoEJODaNa aanschouvven-

3. de, ontsteekt in toorn, en roept op norschen toon: *
// Houd op, WRëKODaRa!

//uw gedrag is niet dat, hetwelk den overwinnaar in den strijd betaamt: gij

//dwaalt van 't regte spoor af, en volgt de handelwijs der boet a's. Dat is

// niet het gedrag van een' held : gij schendt de regten des oorlogs , en ver-

// liest uit het oog, wat vorsten elkaar verschuldigd zijn. Gij vecht op eene

//ongeoorloofde wijze, laaghartige die ge zijt! Dat is beneden 't karakter

4. //van een' krijgsman! * Hadt gij maar gezwegen! Wat veroorlooft gij u

//in een' strijd tusschen mannen van eer, en schaamt u niet zulk een' vloed

// van honende taal uit te braken ? Die SoEjODaNa is geen man , om door

// u op zulk eene smadelijke wijze te worden bevochten. liet is een voor-

5. //treffelijk krijgsman: waartoe hem dus te schand gemaakt, "^ zijn hoofd ver-

// trapt, zijn hals verdraaid, zijn gelaat opgereten , zijne dij verbrijzeld door

// den slag van uwe knods? Zulk vechten is met alle regelen in strijd. Het

6. // gebruik wil, dat de slagen aja wati söring nabi; * dat wil zeggen: in den

// strijd tusschen helden slaat men niet beneden den navel (1): zoo vechten

//slechts gemeene lieden. Hier, vang op mijn' Nanggala (.2): ontvang den

(1) Zoo getuigt ook Wakd, in zijn hoofdstuk over de aloude krijgsgebruiken van Indië (II, 467):

)) het Averd voor onwettig gehouden, met de knods beneden den navel te slaan.".

(2) Het wapen van BüuA-DÉWii: zie Gesch. d, PP. § 27, noot.

i

.C
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// dood van mijne hand! Wacht slechts, geeft acht op het treffen van mijn'

// Nansforala!"ö o

7. * Blakend van toorn legt Kening BaLa-jDÉwa den Nanggala aan. (Maar)

Vorst KRësNa haast zich, hem te omvatten, en spreekt, terwijl hij, opstaande,

den Nanggala terughoudt: // Laat af, mijn broeder en Vorst! niet te haastio-j

8. //gij bedriegt u! * ïan wadakanta ri djajan Pan do e -poet ra: er is

//in waarheid op zijn' strijd niets aan te merken. Het is een groot gelak:

// WRCKODaRa vervult slechts den vloek, die op SoEjODaNa rust: die is noo-

//niet ten volle verwezenlijkt, en WRëKouaRa is er slechts het werktuig toe.

9. // * SoEjODaNa is namelijk in vroeger' tijd getroffen door den vloek van een'

//priester, dien hij uitermate beleedigd had, van Bagawan MÉTRÉja: deze

// heeft over Koning SoEJODaNa den vloek uitgesproken, dat hij eenmaal in

//den oorlog een' smadelijken dood sterven zou, en eene wreede nederlaag hj-

10. //den (1). * Thans wordt de vloek van Bagawan MÉTRicja vervuld. Het

//woord van een' grooten priester, is het ten kwade, het wordt bevestigd ; en

// is 't een gunstig woord , zoo wordt het ten goede bevestigd. Die SoEjonaNa

11. //is een snoodaard, die geen' pligt noch betamen in 't oog houdt. '^ Boven-

// dien is hij nog beladen met de verwensching van Dèwi Dropadi, eene

// regtvaardige vrouw, wier gebeden verhoord worden door de Godheid. Door

// de kracht van hare geloften (*) moest het rijk van broeder Koning Koe-

12. // ROE-PATi welhaast in andere handen overgaan. * Zoolang hij als Vorst te

//As tin a heerschte, heeft hij niet opgehouden, onrast te stoken, zonder de

// pligten der vorstelijke waardigheid te ontzien. Dewijl hij dus alp a- dar a,

// d. i. de vorstelijke pligten geschonden heeft, daarom, mijn vorstelijke broeder,

13. // wil u hier niet in mengen; want gij begrijpt het verkeerd. * Al, wat hij thans

// ondervindt, strekt ter vergelding van 't geen hij voorheen misdeed? hij heeft

// zich zelf dat lot bereid. Wie zich met slechte handelingen vereenigt (?)

,

//heeft slechte gevolgen te wachten: zóó vergeldt hem de Godheid; en wie 't

//goede doet, zal 't goede ondervinden."

(1) Zie Gesch. d. PP. § 44, noot.

(*) Deze -woorden (vs. 5,b) laten zich ook met de voorgaande verbinden: d wier gebeden verhoord

» -worden .... -wegens de kracht van hare geloften." Zoo is het ook raet 12, i , hetgeen als bepa-

ling van 't voorgaande kan worden verstaan, in den zin van: » zijne heerschappij als Vorst van

aima..
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14. * Vorst BaLa-DÉwa antwoordt: // Wat te doen, broeder? (1) Wat mi] betreft,

// ik zal mij niet verzetten tegen uwe beschikkingen. Indien dat gedrag van

// WRëivODana door u wordt eoedgekeiird, wat valt er da;i i\o-^ over te zesfo-en?"

15. * Daarop het woord rigtende tot den Vorst Koeroe-pati , vervolgt BaLa-DÉwa:

// Nu, broeder SoEjODaNa, wees niet mismoedig ! Het is tijd voor u om te ster-

// ven, broeder Vorst: bezweken in den strijd om het rijk, moogt ge zelfs in

IG. // den dood als een krijgsman geroemd worden. * Dat SÉNa met zijne knods

//sakama-kama, dat Avil zeggen, u naar hartelust geslagen heeft, dat hebt

// gij u zelf te wijten. Derhalve niet teruggedeinsd in 't ontvangen van uw
//loon! Ja, opdat het u daar ginds tot vermindering strekke, is 't beter, dat

//gij het hier maar ontvangt!" (2)

17. * Vorst DjANARDENa haast zich nu, zijn' broeder den Vorst van Madoera
uit te noodigen, om vooruit naar huis te gaan. Terstond stijgt hij op den

wagen, en begeeft zich onder geleide der san tan a's (3) naar 't hof van As-

tina (4).

18. (Maar) spreken wij van hen, die nog steeds aan 't vechten zijn, * van hem,

die zonder ophouden bij 't haar getrokken wordt, vertrapt, in 't aangezigt gekrabd

en geslagen. Op alle mogelijke wijzen werd 's vijands drift aan hem gekoeld.

Ten aanzien van al 't volk lag hij daar te spartelen, rondom badend in 't

bloed, het gelaat gezwollen, met bloedende oogen, terwijl het bloed bij stroo-

19. men over zijne lippen vloeide; * de dijen verbrijzeld, het gansche lijf met

bloed bedekt, met de voeten vertreden en week gestampt, huiden vleesch op-

gereten, van menschelijke gedaante beroofd. Dof brommend en kermend,

20. stiet hij met heesche stem onverstaanbare woorden uit, "^ stroef en stotterend.

(1) Beter, volgens D, E: «Welnu, broeder, wat mij betreft, boe zou ik mij verzetten enz.?"

Zie K7'. aant. bij vs. 2.

(2) Deze troostrecle klinlct al zeer klucbtig, en in 't gebeel is de bonding van BaLa-DÉ-wa in dit

tooneel weinig in overeenstemming met zijne ontzagwekkende optreding. Waarscbijnlijk is dit we-

der aan misvatting van den grondtekst te wijten: zie Kr. aant. bij 14—21, 2.

(3) Vorstelijke bloedverwanten. Of daaronder bet eigen gevolg van BaLa-DÉwu te verstaan is,

of eeni"-en van 't gevolg van KrSsxu, is mij niet duidelijk, Vgl. Kw. in Kr. aant. 1. c, en bij

17—21, 2.

(4) Jav. kóndoer, d. i. naar huis gaan, even als of BÜLa-DÉwa te Astina t'huls behoorde.

Het Avordt evenwel ook in ruimeren ziu gebezigd, met betrekking tot een tijdelijk verblijf; en zoo

zal het bier bedoeld ziju. In 't Kw. staat bier niets van Astinü.
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(want) zijne tanden waren uitgevallen en zijne lippen gescheurd. Allerjam-

merlijkst was zijn toestand. Zijne kaken en neus Avaren geheel verbrijzeld,

en zijn hoofd vol wonden.

AVfiëKODaRa, door drift vervoerd, wilde hem met de knods tot gruis slaan;

21. maar de Vorst van Dwarawati * hield hem tegen: //Niet meer geslao-en!

//laat hem nu met rust: hij zal toch wel sterven!"

Terstond wordt op de bekkens geslagen , ten teeken voor den aftogt der

troepen. Al de Vorsten, edelen en hoofden zijn op hunne wagens geste-

gen. DoERJODaNa blijft aan zijne ellende overgelaten.

TWEE-EN-ZESTIGSTE ZANG.

ASM ARA-DAN A.

1. Onder den aftogt der Vorsten Averd eene stem gehoord: het was Doer-

jODaNa, die sprak: //Ik sterf niet, tenzij ik den voet gezet hebbe op het

2. //hoofd der Pandawa's en van al hunne kinderen en kindskinderen :* dat

//zij de vv^eg, waarop ik terugkeer naar den hemel! In hun bloed zal ik mij

//het aangezigt wasschen (1)."— De reden, dat Vorst DoERJonaNa zich aldus

hooren liet, was, dat WRëKonaRa niet had opgehouden, hem op het hoofd

3. te trappen en te schoppen ,
* zonder zich aan zijne klagten te storen. Zijn

gelaat was dik opgezwollen en verminkt, zijn hoofd vertrapt en de hersens

er uit gestort, zijn geheele lijf vertreden; zijn hoofd verdraaid en door aan-

houdend stampen gekneusd; voorover liggende, was hij over den grond ge-

(1) Die voorspelliog of die vloek blijft, voor zooveel wij weten, onvervuld, en heeft daardoor

iets raadselachtigs en verdachts, dat welligt grond geeft tot de onderstelling, dat de oorspronkelij-

ke zin van SoEJODÜ^ïas woorden of de oorspronkelijke loop der volgende gebeurtenissen van de

voorstelling in onzen tekst verschilt. Zoo als de zaak hier verhaald wordt, moet men vragen,

•vvat die ijdele bedreiging te beteekenen heeft, Avaaraan nogtans door KrSsn-u zooveel gewigt wordt

gehecht. Intusschen verdient het welligt opmerking, dat de werkelijke dood van Soejodhkü ner-

gens uitdrukkelijk vermeld wordt. Zie verder Kr. aant. bij 1, 2—2, :.

24
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4. sleurd. * Lang had het geduurd, en, ware er niet iemand tusschen beiden

gekomen, er zou gewis geen eind aan geweest zijn, eer hij met de knods

vermorseld was.— De krijgsknechten derhalve , die 't hoorden , waren beducht,

om het over te brengen, want het waren uiterst vermetele woorden. Maar

5. de groote Koning KRësNa * had duidelijk gehoord, wat SoEjoDaNa zeide, en

het wekte onrust in 't gemoed van Vorst PADMa-Nasa (1).

In de kwartieren aangekomen, verheft het krijgsvolk zijne luidruchtige stem-

6. men , en geeft zich over aan allerlei vreugdebedrij f. * Als (2) lieden , die pas

uit den oorlog terugkomen, na de vernieling en nederlaag des vijands, ge-

ven zij op alle wijzen hunne blijdschap lucht, en vieren haar den vrijen teu-

7. gel. In elk kamp , in 't kwartier van elk der legerhoofden ,
'* weergalmt het

geruisch der muziek. Al, wat men begeeren kan^ is in overvloed voorhanden:

niets komt te kort, goud, juweelen noch uitgezochte spijzen. Allen zijn

vrij van zorg. In 't Noorden en 't Zuiden verheft zich 't gejuich, uit Oost en

8. AVest wordt het beantwoord. * Onder het drinken geven sommige hoofden zich

aan de uitbundigste vrolijkheid over, en spreken met hunne makkers over de

gesneuvelde vijanden, die zij herdenken te midden van 't vermaak.

9. Vorst PADMa-NaBa alleen is in droefheid verzonken. * De gedachte aan den

uitroep van DoERJonaNa vervult zijn gemoed met angst en toenemende be-

zorgdheid. Vorst KResNa neemt de vijf Pandawa's met zich, en doorkruist

10. de bosschen, * langs deranden van ravijnen, stroomen en bergen. Zoo doolt hij

des nachts door afgelegene oorden rond. De bedoeling van Koning KRësNa

was, in zijne heimelijke bezorgdheid over de woorden van SoEJODaNa, dat de

Pandawa's niets mogten vernemen van 't geen DoERjonaNa gesproken had (3).

(1) Een bijnaam den God WisxOE en van Keösnu als zijne incarnatie.

(2) Eig. naar den aard, de gewoonte van . . . , zooals zich verwachten laat van....

(3) Indien dit Averkelijk de zin der tekstwoorden is — en ik zie geene kans , om ze anders uit te

leggen—, schijnt het verband tusschen 't opgegeven doel en het middel, dat er toe dienen moet,

zeer gebrekkig, inzonderheid met het oog op hetgeen in den volgenden volzin van KRëSNtï's ge-

woonte gezegd wordt. Moet die gewoonte geacht worden, reeds vóór de laatst verhaalde gebeur-

tenissen te hebben bestaan, waarom dan aan den togt in dezen nacht eene bijzondere reden toege-

schreven? Is het daarentegen eene gewoonte, die nu eerst, na Soejodhxh's val, en tot het gezegde

einde, werd aangenomen? Dit laat zich nog moeijelijker met het voorgewende doel en met denver-

deren loop der geschiedenis overeenbrergen. Of heeft misschien de gewoonte alleen op Knës^^a be-

trekking, en was 't alleen voor dezen nacht, dat hij de Pandawa's mede nam? Deze opvatting
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11. *Het was de gewoonte van Koning KiiësNa, om eiken naclit uit wandelen
te gaan. De Panda wa 's nam hij allen met zich. Geen hunner verzette zich

tegen de schikkingen van PADMa-NaEa, al had hij hen in nood of dood gevoerd.

12. (1) Zoo dan wordt verhaald, * dat zij des nachts al verder en verder

doolden. Zij gingen rond langs de oevers, door de bosschen Het ge-

flonker der sterren aan den hemel vereenigde zich met (schijnsel van) de vuur-

vliegen , alom in menigte uitgestrooid, 't Was als eene wisseling van schoon-

13. heden * tusschen de aarde en den hemel (2). Overal flikkerden de vuurvlie-

gen, als om de in 't rond prijkende bloemen te verlichten, die zich in menigte

uitgespreid vertoonden, terwijl zij (3) zich in 't luchtruim verhieven. Prachtvol

14. waren de nachtelijke tooneelen. Aan alle kanten flikkerde 't weêrlicht (?),
* en

verstrekte (den wandelaars) tot fakkels Vele

boomen lagen ontworteld en omvergeworpen, in den strijd getroffen door de

15. zijdelingsche slagen van WRCKODaRa's knods (4). * Onbezorgd gingen de Pan-
da w a's voort in 't gevolg van KRësNa. Zij voelden de vaak wijken (5). Zij

toefden bij een helder water, en wieschen zich het gelaat. De slaap week, en

ging onder in 't ^enot des harten (?).

laten de tekstwoorden des noods wel toe, en welligt is 't nog de dragelijkste. Maar het schijnt

toch Avel blijkbaar, dat de zamenhang zeer onvolkomen is, en wel door de gewone oorzaak, name-

lijk afwijking van den grondtekst. In dezen toch is in 't geheel niet van gewoonte sprake, en wordt

bovendien aan den nachtelijken togt, naar 't schijnt, een geheel anderen natuurlijker doel toegeschre-

ven, te weten, om de vervulling van Soejoduxh's vloek te ontgaan. Zie Kr. aard. bij 9, s—11, 6.

(1) De volgende strophen tot het eind van dezen zang zijn mij grootendeels duister, en ik

twijfel zeer, of er een goede zin in bestaat. Blijkbaar is althans de oorspronkelijke zin weder deels

door misvatting bedorven, deels aan de zucht tot klankenspel opgeofferd. Ook wemelt het van

woorden van twijfelachtige beteekenis, die op zeer uiteenloopende wijzen verklaard Avorden. Ik heb

er intusschen van gemaakt , wat ik kon , zonder in 't minst voor de juistheid van mijne vertaling

te willen instaan. Sommige woorden, die ik, wegens volstrekte onzekerheid van de beteekenis, ge-

heel onvertaald heb moeten laten, zijn door stippen vertegenwoordigd.

(2) Vgl. het Kw. in Kr. aant. bij 12, 7—15, waar dit denkbeeld duidelijker ontwikkeld wordt.

(3) Namelijk de vuurvliegen? O heeft: » de bloembedden werden zigtbaar, slechts door eene fijne

I) wolk bedekt."
«

(4) Hiervan staat in 't Kw. niets. Vgl. LX , 8, s

.

(5) Volgens Wt.; O vertaalt: » de vaak deed hen naar rust verlangen." De laatste opvatting

schijnt door de tekstwoorden bezwaarlijk te worden toegelaten, schoon zij een' beteren zamenhang

oplevert.
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DEIE-EN-ZESTIGSTE ZANG.

E A R A S - A ï I.

1. Ana goelma-lata poepoel atis, inkang ima songsong: dat wil

zeggen: daar was een hoop struikgewas, door eeue zeer donkere wolk over-

2. schaduwd, om al den dauw op te vangen; — * iring-niug oen o er, dat is,

aan de zijde van een' berg overhangende; ngoerioer: aan een' uitstekenden

hoek van den berg; sanitya: als ware het — , dat de berg dronk, zoo ving het

3. den dauw op (1). *Moenj' angrës tyas tjoetjoer mangidoengi,
sëngsëng tangisnj' alon, d. i. eene zwaluw (2) slaakte klagende toonen

,

als of zij tranen stortte, om mede een voorbeduidsel te voegen bij de toonee-

4. len des nachts.—*Rasminj a sinam ja tada-asih, tar kakarsa alon, d. i.

zacht vermengt zich daarmede 't klagende geluid van de zwaluw (3), als treu-

5. rende over de nachtelijke zwervers, * over den Vorst van Dwarawati,
en de vijf zonen van Pandoe, die met hem omdolen, heimelijk in den

6. nacht (hun leger) ontweken. * Aan den oever der rivier verheft zich het

gekwaak der vorschen (?), van noord en west tegelijk, luidruchtig als sa-

loending wajang: als de muziek bij 't schimmenspel. Pring boeng-

7. bang ken' angin moeni ngoengoeloewoeng: *de bamboe pëtoeng (4)

aan den kant van den ingang eener gapende grot, door een' sterken wind

getroffen, strekt als tot sluiting, en suist en ruischt langs den kant, zich

(1) De geheele zin komt hierop neder: » over een' uitstekenden hoek van een' berg" (of beter ulieu-

» vel", zoo als 't Kw. heeft) «hing een hoop struikgewas, door eene donkere wolk overschaduwd" (of:

» zwaar beschaduwd door eene wolk): het ving den dauw (uit de wolk?) op, als om den berg te

» drenken."

•(2) Jav. kadasih: zie boven de noot bij II, 14.

(3) Jav. tada-asih, z. v. a. kadasih. Deze zin is dus nog een vervolg van 't geen in de

vorige strophe van de zwaluw gezegd wordt; en 't woord daarmede zal dus niet op het onmiddel-

lijk voorafgaande, maar in 't algemeen op de overige voorbeduidselen betrekking hebben. In den

tekst staat eigenlijk: » . . . . vermengt het zich met het klagende geluid enz.," waar het dan in

denzelfden onbepaalden zin zal te verstaan zijn.

(4) Eene soort van bamboe. Bekend is het krakend en suizend geluid van 't buigzame en holle

bamboe-riet in den wind.
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8. parend aan de treurige toonen der achtergeblevene (1) vorsclien (?). * Gelijk

de klank van kamanaks (2) luidt het sirken der sprinkhanen (3), tot ver-

lustiging van 't gehoor. De groote nachtwandelaars houden stil, bekoord

9. door al, wat zij hooren. ^' Op nieuw trekken zij voort, terzijde af, en

komen aan een gag a- veld (4), sinarandoe: voorzien van eene digte heg, als

om in de eenzaamheid tegen dieven te waken (5), tervvijl de jonge evers voor-

10. bijsluipen, gulzig en vraatziek: * de wilde varkens, op het gaga-veld be-

lust, trachten door de heg te breken; maar, betrapt door de groote mannen

,

die daar voorbijgaan , keeren ze eensklaps al knorrend om. Hen beantv^^oordt

11. gelijktijdig het geluid van de tjamara- boomen, bewogen * door een' suizen-

den wind, als het gejuich van krijgslieden. Allerlei stemmen druischen dooreen,

met Ba ga wan Gotaka toetoekké (6): d. i. tegelijk doet de slang zich hoo-

12. ren, met een gedruisch als van een' aanval in den oorlog. ^' Het ratelend geluid

van de slang en ('t gesuis) van de tj aniara- boomen is als dat van een' ge-

zamenlijken aanval op het slagveld; (het geluid van) de opgeschrikte zwijnen als

het krijgsgeschrei (?); de stem van de slang Bagawan GoTaKa als het uit-

dagend geroep van een' edele, die ten strijde gaat.

13. "^Zwijgen wij van de groote mannen, die in den nacht zijn uitgegaan, en

omdolen door bosschen en valleijen. Vele waren de stemmen, die den nacht

verlevendigden, en velerlei de bekoorlijkheden voor 't oog. Zij verlustigden

zich in den nacht, en dachten niet aan terugheeren.

(1) D. i. door de wandelaars voorbijgegane?

(2) Eene soort van kleine bekkens, tot de Javaanscbe muziek beboorende.

(3) Jav. w al an g-k ar ik en tj anggèrè t-nong: twee soorten van sprinkhanen.

(4) Een boog gelegen rijstveld.

(5) Of wel: «als 't ware bij gebreke (tot vervanging) van wacbters tegen de dieven"? Beide

opvattingen zijn echter willekeurig, en ik geef ze gaarne voor beter. Ook schijnt het twijfelachtig,

of die woorden op de heg of op de wandelaars betrekking hebben. Het laatste vindt misschien

eenigen grond in 't volgende.

(6) GoTuKii moet de naam van eene slang zijn, maar komt in 't Kw. niet voor, evenmin als

toetoekkë, dat hier staat, als of het uit den grondtekst was overgenomen. Het laatste is een

gewoon Jav. woord, en beteekent zijn mond., maar moet hier in overdx'agtelijken zin, voor zijne stem,

worden opgevat.
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VIEE-EN -ZESTIGSTE ZANG.

D o E R M A.

1. Spreken wij van ÜRONa's zoon, die zich in de bergwouden ophield. Se-

dert lang (1) had AswaxaMa in 't bosch zijn verblijf gehouden. Door zijne

verwijdering uit de hoofdplaats had hij den val van Astina niet bijgewoond.

2. * Hij was heengegaan , toen SALja als veldheer ten oorlog ging : ten gevolge

van hunne oneeuigheid had SwaTaaia de wijk genomen, om bij de goden

hulp te zoeken.

Een der Korawa's, met name KReTa-wARMa, was niet gesneuveld (2).

3. ^" Hij was gevlugt bij de verovering van Astina, en, vergezeld van KRCpa,

naar het bosch geweken.'— KRCpa en KRCTa-WARMa zochten eene schuilplaats

in 't bosch, en troffen daar SwaTana te midden van zijne gebeden aan.

4. * SwaTaMa ontstelde zeer , toen hij de vlugtelingen komen zag , en van hen

vernam, dat Astina in den strijd was bezweken, dat het lot van den Koe-

roe-vorst niet met zekerheid bekend was, dat hij was verdwenen te midden

5. van den strijd, * en men nog niet wist, wat er van Koning DoERjODaNa ge-

worden was. SwaTaMa was diep getroffen : hij wilde deelen in den tegenspoed

van DoERJonaNa, hij moest volstrekt met hem lijden; want de Koning had

6. hem vroeger aanzien geschonken. * Bovendien hield KRCTa-wARMa weenende

bij hem aan, en KRCPa stemde in met zijn voorstel, om bij verrassing een'

aanval te doen op de legerplaats der Pandawa's, terwijl zij
,
juist van den

strijd teruggekeerd, in den nacht door slaap bevangen waren.

7. Dra M^as SwaTaMa op weg, * Banowati (3) achterlatende in de kluis.

Met spoed vertrok hij in den nacht, vergezeld van KRCPa en KRëTa-wARMa,

—

(1) Hoogstens twee dagen, en waarschijnlijk slechts één, indien althans het volgende gedacht

moet worden in den nacht na DoKEJODÜMa's val te hebben plaats gehad. Waarschijnlijk heeft de

omwerker dit zoo naauw niet berekend, en zich door de lengte van 't verhaal laten misleiden ten

aanzien van den verloopen' tijd. Vgl. verder bij 't volgend verhaal het Kw. in Kr. aant., en de

Indische mythen in Gesch. d. PP. § 63.

(2) "Vgl. LV, 5, 2 , en Kr. aant. ald.

(3) Deze wordt hier in 't Kw. niet genoemd. Men zal moeten onderstellen, dat zij, na de vei'-

dwijning van haar' gemaal DoEKJODajja, met KRëTa-wARMa in 't bosch gevlugt was.
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Tot de legerplaats genaderd, spreekt hij een toovergebed (1) uit, en ri o-t zich

8. daarop het eerst * naar de kwartieren vanden Vorst vanTjampalli. Drcs-

Ta-DYOEMNa lag te slapen. Met a) de bewoners van zijn nachtverblijf was hij

door vermoeijenis in diepe rust verzonken. SwaTaaia slaipt ijlings binnen,

9. door KiiëTa-wARMa en Kaepa gevolgd, * overvalt DaësTa-DYOKMNa, en maakt

hem af, spoedt daarop naar 't verblijf van Sikandi, en weldra is ook zij 't

verraad ten prooi gevallen. Het kamp van Tjampala geraakt in opschud-

ding. Terstond gaat SwaTana er onstuimig op los; al de troepen, door ont-

10. zetting bevangen, ontruimen de plaats, * en verstrooijen zich ginds en der-

waarts, in verwarde vlugt. In de angst stelt niemand zich te weer; al de

hoofden vlugten, zonder aan de wapenen te denken, uit overgroote angst.

11. * In verwarring loopt alles dooreen, terwijl SwaTana vuurpijlen afschiet van

buitengemeene kracht,

Fluks staat PaNTja-waLa (2) op, en rigt zijn' boog. SwaTaina komt ijlings

nader. Vol geestdrift bieden zij elkander 't hoofd, en beschieten elkaar met

12. pijlen; * maar Raden PaNTja-waLa delft het onderspit. Lang duurt de strijd;

maar ten laatste, door een' pijl getroffen, vindt PaNTJa-waLa den dood.

Van alle toevlugt beroofd, stuiven al de krijgsbenden zonder tegenweer

13. uiteen, "^ en vlieden naar alle kanten. Vele helden worden getroffen: alleen

de vrouwen ontgaan den dood, met uitzondering van Sikandi alleen. Ar-

DJOENa was niet daar, zijnde met WReKOoaRa den Vorst van Dwarawati
14. gevolgd. * Ook Koning ÜARMa-POETRa was met hen uitgegaan, en NAKOELa

en SADÉwa: allen waren afwezig. Er was niemand, bij wien men zijne toe-

vlugt zoeken kon. Radeloos van angst liep het volk in verwarring dooreen

bij de nachtelijke overrompeling,

15. * Na een aantal dooden te hebben gemaakt, ook van de edelen en hoof-

den, trok AswaTaMa af, vreezende door het daglicht te worden overvallen,

en keerde terug naar het bosch, naar de plaats zijner godsvereering, het ver-

blijf van Banowati.

16. * Met het aanbreken van den dageraad, toen de woedende Swutümu was

afgetrokken, kwamen de troepen tot rust. Bij menigte kwamen de gevlode-

(1) Waarschijnlijk om den vijand in slaap te doen blijven.

(2) De zoon van JoEDiSTiRa.



192 BRAT A- JOEDA.

ne opperhoofden terug. De lucht weergalmde van jamraerklagten. Spoedio-

17. zond Dèwi Dropadi boden uit. * Naar alle kanten werden de man-
tri's afgezonden, om den Vorst op te sporen, en gingen de bosschen

naar oost, noord en west, in alle rigtingen doorkruisen.

Wij zwijgen van de boden, die op weg zijn, en keeren terug tot de groote

mannen, die verlustiging zoeken.

VIJF-EN-ZESTIGSTE ZANG.

DANDANG GOELa.

Spreken wij van den Koning van Dwarawati, die, vergezeld van de

Pan da wa- vorsten, behagen schept in nachtelijke omzwervingen (1), en aan-

houdend ronddoolt in den nacht. Thans, bij 't aanbreken van den morgen-

stond, vertoonen zich ongunstige teekenen. Te zes ure (2) ontmoeten zij een

paar vechtende raven, die op den ongewonen tijd al krassend op elkander

aanvliegen , vóór het aangezigt van Koning KRësNa. * Lustig worstelen de

twee raven, slaan elkander met de vlerken, storten gelijktijdig neer, en spu-

wen rottenden etter. Terwijl ze wegvliegen (3), komt er een regen van bloed

neder; paarden vechten verwoed nret de tanden, in 't groote legerkamp (4).

Vorst KRësNa slaakt een' zucht. Al de Pandawa's ontwaren zijne droef-

geestigheid ,
* en worden beangst door 't aanschouwen der droefheid van

Nar én dra KRësNÏl. Zij zijn afgemat van leden; (maar) niemand durft het te

zeggen. Reeds zijn ze op den terugtogt den grens van 't strijdveld, van

(1) Juister: » goed vindt, 's nachts de ronde te doen."

(2) Deze tijdsbepaling staat ook in 't Kw., en zou dus, volgens de Indische klok, ongeveer met

4-| 's morgens van onze tijdrekening overeenkomen; volgens de Balinesche daarentegen met 3 aur

's nachts , hetgeen wat al te vroeg schijnt. Zie de noot bij LI, 2.

(3) Of misschien: » Vliegend, in snelle vlugt, komt.... enz."? O vertaalt als ik.

(4) De laatste woorden zijn een invoegsel van den omwerker. Wat hij er meê bedoelt, verklaar

ik niet te begrijpen. Misschien heeft men te denken aan een verschijnsel ia de lucht of in de wol-

ken boven de legerplaats, en moet de bloedregen ondersteld worden van de vechtende paarden te

komen.
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Tëgal Koe roe, genaderd: daar vertoont zich een lage pin ang -boom in

bloei: dat vermeerdert de onrust van Dwarawati's Vorst (1), maar hij

4. verklaart er zich niet over.— * Op het Koeroe-veld wemelt het van reu-

zen, die lijken op de schouders wegdragen; maar zoodra zij door de groote

mannen gezien worden, nemen de reuzen , die lijken weghaalden , in overhaas-

ting de vlugt; zij zijn verdwenen, en niet één blijft er over.

Vervolgens komen hun mantri's te gemoet, die als boden zijn afgezon-

den. Zij spreken, met gevouwen handen, terwijl zij bukkend vóór den Vorst

5. van Dwarawati naderen: //Heer, wij berigten u onheil. * SwaTaMti heeft

// in den nacht eene groote verwoesting aangerigt. Hij heeft de nachtkwar-

// tieren verraderlijk overrompeld, en eene menigte volks verdelgd. Wij zijn

//bij nacht verrast; de onverhoedsche aanval heeft allen verbijsterd. Edelen

// en hoofden wisten uit onsteltenis geene orde te houden. Uw zoon PaNTja-

//waLa, DResTa-DYOEMNa en Sikandi zijn omgekomen, ter neer geveld

C. //door AswaTaMa. * Al de verslagenen waren dus krëtarta prawira

//rota;"— krëtarta beteekent: volmaakt in krijgsdeugd; rota: woest en

standvastig; inderdaad de edele PaNTja-waLa en DRësTa-DYOEMNa waren alleszins

krëtarta; op Sikandi is het woord krëtarta mede toepasselijk; derhalve op

al degenen, die gesneuveld waren door overrompeling in den slaap (2).

—

7. * // (Eerst) bij 't naderen van den morgen heeft SwaTMia zich verwijderd."

Toen de groote mannen dit hoorden , voelde Vorst KRësNa zijn hart be-

zwijken, op 't wreedst gegriefd; JoEDisTiRa kon niet spreken, en bedwong den

stroom zijner tranen (?); WRëKODaRa stond verstomd; ARDJOENa was in diepen

rouw verzonken; NAKOELa en SADÉwa weenden.

8. Zij verhaastten hunne schreden, * en bereikten de legerplaats. Zij weer-

galmde van geschrei. Luid jammerde Dèwi Koenti, en allen gaven zich

aan de uitbundigste droefheid over. Dèwi Dropadi hield niet op, haar' ge-

sneuvelden zoon weeklagend aan te roepen: //Ach, mijn heer en zoon! Pax-

// Tja-waLa, mijn geliefde, moest gij dan zóó weerloos (3) sterven! In de hette

(1) Waarschijnlijk is 't onheilspellende gelegen in den ontijdigen bloei van den nog niet volwassen'

boom; maar in den grondtekst schijnt toch iets anders bedoeld te zijn, ^va,b mij evenwel niet dui-

delijk is: zie Kr. ciant. bij 2, 5— 3.

(2) O, voor VS. 9-10: !) de reden, dat zij gesneuveld zijn, is, dat zij in den slaap zijn overval-

))Ien."— Zie echter D, E in Kr. aant. bij vs. 5— 10-

(3) Eig. » zonder nut" , hetgeen echter op het vruchtelooze van zijne tegenweer schijnt te zien.

25
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//des ooiiogs, tegenover millioenen van vijanden, zijt gij niet gevallen, Heer!

9. // * 't Is de straf van uw vergrijp tegen uw' vader (1), dat gij verzuimd hebt

//hem te vergezellen, mijn kind, om rond te dolen in den nacht. Mijn hart,

// mijne ziel, mijn zoon, 't is BASOE-DÉwa's zoon (2), die uw' dood bewerkt heeft.

// Gij hadt u bezondigd, door niet mede te gaan zwerven bij nacht door de bos-

// schen. Zoo is dan, naar 't schijnt, voor mij geen erfdeel (3) weggelegd hier

10. //op aarde! * Welnu dan, waarvoor zou ik achterblijven, en mij halsstarrig

// hechten aan de aarde? Mijne broeders en zusters (4) zijn allen gestorven, en

//mijn zoon PaNTja-waLa is hun gevolgd in den dood!"— Zij hield niet op,

zich over den grond te wentelen.

Intusschen w^aren hare rouwklagten door Naréndra KRësNa gehoord.

Het hart van Dw ara wati's Vorst was als verbrijzeld, als uit zijn ligchaam

11. gescheurd. * Hij sprak op zachten zoon: //Zuster Dèwi, wend uwe oogen

// naar de Godheid ! Het lot der menschen hier beneden staat niet in de magt

//van den sterveling (5): het is de onveranderlijke wil der heilige Godheid!

// Wat mij betreft, ik zelf ben zeer verslagen door deze ramp; zij vervult mijn hart

// met droefheid. Ik heb niets op het oog dan het heil (van u allen) , zuster, en

12. //zonder reden doet ge mij verwijtingen! * Deze dingen moesten u onver-

(1) Daarmee zal hier denkelijk KKësxa bedoeld zijn, ofsclioon het des noods ook in eigenlijken

zin, van Joedistiru, kan verstaan w^orden.

(2) D. i. KEësxH.

(3) D. i. » geen geluk", volgens de verklaring van W'x. ;— O heeft:» ik zal dus zonder erfgenaam

zijn.
"—Vgl. Kr. aant. bij vs. 9

.

(4) D. i. in eigenlijken zin alleen DReSTJi-DYOESlNa en Sikandi; maar dezen kunnen bezwaarlijk

allen genoemd worden. Het zal dus weder in den ruimeren zin van bloed- en aanverwanten in de

zijlinie te verstaan zijn, met inbegrip van de Korawu's. Ofschoon toch hun dood door Dkopadi's

wraakzucht geëischt Avas, ligt er voorzeker niets onnatuurlijks in, dat zij bij 't beweenen van hare

gansche maagschap hen mede gedenkt. Vgl. Kw. in Kr. aant. bij 9, 9—10, s.

(5) Jav. oeloen, d. i. dienaar., onderdaan; ook gebezigd in den zin van uw dienaar, als eene nede-

rige uitdrukking voor den eersten persoon. O vat het hier in de laatste beteekenis op, en vertaalt:

» in mijne magt." Maar zoo KRes^^ïi hier zich zelf dienaar noemt, moet het toch wel zijn met be-

trekkin"- tot de Godheid; en dan schijnt het eigenaardiger, het in minder bepaalden zin, van den

dienaar {Gods), den mensch in 't algemeen, te verstaan. Wil men het dus ook als voornaamwoord

opvatten , dan zou ik ten minste liever in 't meervoud vertalen : » in onze (nam. 's menschen) magt".

Uit hoofde van KResxaS half goddelijke natuur heb ik evenwel verkieslijk geacht, in de vertaling

geheel in 't midden te laten, in hoever hij zich zelf meê rekent onder de «dienaren (Gods)".— Vgl.

overi<^ens D, E, in Kr. aant. bij vs. 3-5, waar de zin weer geheel anders schijnt te zijn.
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w mij delijk treffen: het was eenmaal zoo beschikt, en er is geen ontwijken aan

//de bestellingen der verhevene Godheid! Zie, ik behartig het welzijn van al

// mijne bloedverwanten : het is mijn streven , hunne gedachten te louteren en

// te heiligen, ten einde hen te verheflPen, en hun bestendige vreugd te bereiden.

// Laat de raadsbesluiten der verhevene Godheid u niet te zwaar vallen
, (of) o-ij

13. //hebt onvermijdelijk haar' toorn te wachten (1). ^ Laat uw hart o-een wan-

// trouwen koesteren omtrent de beschikkingen des Albestuurders : dood en

//leven behooren hem toe: hem te wederstreven is eene groote zonde. Im-

// mers is uitnemende heerlijkheid beschoren aan den edele, die in den oorloo-

//sneuvelt: hij wordt verheven in den hemel; wat hij vraagt, wordt hem toe-

// gestaan, al ware 't, om met zijne ouders hereenigd te worden: voorzeker

14, // zal hij in den hemel met vader en moeder groote zaligheid genieten. * En
// daarom, zuster Dèwi, geef u niet al te zeer aan uwe droefheid over! Dat

// is niet geoorloofd bij den dood van een' uitstekend krijgsman
!"

Zoo sprak Nar én dra KRësNa; maar Dèwi Dropadi hield niet op

met jammeren en weenen : zij liet zich door geene vermaning tot bedaren

brengen. Dèwi Koenti was als in 't hart gegriefd bij 't hooren van haar

15. geschrei, * Allen, die 't hoorden, waren evenzeer bedroefd. Koning KnësNa

was diep getroffen, en al de Pan da w a's waren bedrukt.

Eensklaps verschijnt, zonder dat men Aveet van waar, de uitstekende pries-

ter Bagawan Asiasa (2), Ontsteltenis vervult allen, die hem zien. Oogen-

blikkelijk houdt het gejammer op. Bagawan Asiasa zet zich neder, en

16, Koning KnësNa haast zich, * den grooten gast te verwelkomen. Al de Pan-

dawa's vouwen haastig de handen; mannen en vrouwen, allen bewijzen hun'

eerbied.

Toen sprak de heilige: // Wat aangaat de reden van mijne komst, zoo waant

// niet, dat ik lang met u zal zamenzijn! Ik heb slechts een noodzakelijk woord

// van vermaning tot hen, die zich aan overmatige droefheid overgeven, en rouw

(1) O vertaalt, ongeveer in denzelfden geest, maar in naauwer verband met het vorige:» Ik heb

"getracht voor hen het bestuur van den verheven' Baturu gemakkelijk te maken, opdat hen zijn

)) toorn niet moge treffen."— Misschien kan men ook ajuB-t-jjaan in den zin van Stojin opvatten, en

dan vertalen;» Zeer moeijelijk (te Aveêrstaan) zijn de raadsbesluiten der verhevene Godheid: ah

"Onvermijdelijk moet men haar' toorn afwachten."— Zie Kr. aant. bij vs. s.

(2) De grootvader van de Panduwa's en Korawil's, die in heilige afzondering leefde.
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17. //plegen over den dood van een' zoon. "^Ing walij a dyatmika pamasëh-
//ing moerka-moerka ing boedi magëlali: op een uitverkoren tijdstip

//heeft plaats de vernietiging der kwade neigingen (1), van de verkeerdheid

// des geestes , van de onvergenoegdheid (?) , die niet ophoudt de beschikkingen

// der Godheid te weerstreven: geen goed is daarvan te wachten. Met geen

//enkel woord wasre men zich te verzetten teo-en de vermanins-en van Dwa-
18. //ravvati's Vorst: neemt u daarvoor ten strengste in acht! * Ja, leent in

//iedere zaak het oor aan zijne raadgevingen: die brengen u zegen! Wie hem

//gewillig volgt, verwerft een uitnemend lot; wie hem weerstreeft, maakt zich

//ten hoogste schuldig, en gaat zijn verderf te gemoet. De lessen van Na-

// ren dra IvRësNa zijn bij uitstek heilzaam, zij zijn het geluk der drie we-

// relden. In alle dingen leiden slechts zij tot eene goede uitkomst, weldadig

19. //en kostelijk als flonkerend gesteente!— ^Oorlog en dood, leven en lijden,

//dit alles hangt af van den wil der verhevene Godheid: het is niet mogelijk

// daaraan te ontkomen. Door den God GiRi-Naxa (2) is 't eenmaal dus vast-

// gesteld; en wat vermag de sterveling, dat het hem zou gegeven zijn te kie^

// zen? Voorwaar zijn lot zou ramps^poedig zijn!"

ZES-EN-ZESTIGSTE ZANG.

A S M A B A - D A N A.

1. //De aanvang van den oorlog had in den hemel plaats. Hier op aarde

// wordt hij voortgezet , op het voetspoor van 't geen in den hemel is ge-

// schied. In Soeralaja waren toen de goden in oneenigheid, en voerden

2. A' oorlog met de reuzen. * Want voormaals waren djawata's en ditya's

//in den hemel vereenigd, metdioe's, raksasa's en gandarwa's. Maar

//ten laatste geraakten dezen in twist met de groote djawata's, en be-

3. //oorloogden hen. Daarom zijn zij naar de aarde nedergezonden ,* terwijl aan

(1) D. i. eenmaal, vroeg of laat. ter keuze van de Godheid, vinden kwade neigingen enz. hare

verdiende straf?

(2) D. i. Bat ara Goeroe,
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it de goden 't verder verblijf in den hemel verzekerd bleef. In dien strijd

//ging het met voorbeeldelooze hevigheid toe: aan weerszijden werd het o-e-

//tal door den dood gedund; beide partijen toonden gelijken moed. De o-q-

// den dolven 't onderspit: eene groote verwoesting werd onder hen aano-e-

4. //rigt; * uiteengeslagen en verstrooid, wisten zii niet, waar zich te ber^-en

//rusteloos nagejaagd en vervolgd. Toen zag Hjang Wjsnoe Bat ara met
//ontferming op de goden neder. De overgeblevene déwa's zochten eene

5. //schuilplaats bij Wisnoe Bat ara. * Hij voerde de gesneuvelde en gewon-

// de goden in den Oceaan, en door Batara Wisnoe werden allen genezen

// en in 't leven teruggeroepen. De goden waren allen in hun' vorigen staat

6. //hersteld. * Vervolgens werden de ditya's en raksasa's, Avil's, dioe's

//boeta's en gandarwa's door Hjang Wisnoe Batara vervolgd en over-

// vallen. Van hen, die gesneuveld waren, daalden de schimmen neder, en

7. // voeren in de ligchamen van menschen. * Zij , die niet waren omgekomen

,

// werden door vrees bevangen, en daalden op de aarde neder, waar hun

//nog magt gegund bleef. Wat de gesneuvelde reuzen aangaat, al hunne

// schimmen zijn in menschelijke ligchamen gevaren (1). Zoo is, onder mijne

8. //kleinkinderen, DoERJODaNa * bezeten door een' raksasa: zoo zijn de hon-

// derd Kor aw a's allen de schimmen van reuzen. Vervolgens zijn zij met

//de Pandawa's in oorlog geraakt; maar dezen werden beschermd door

// den menschgeworden' Wisnoe , en daarin lag het middel tot hunne over-

9. //winning: Wisnoe toch was met de Pandawa's. * Hadden zij een' ander

(1) O verbindt vs. s met g tot een' afzonderlijken volzin, en vertaalt dus: " De gesneuvelden zijn

"in menschen overgegaan. De zielen van al mijne kleinkinderen zijn allen zielen van reuzen. Ook

" DOEKDJODaXa is van een' reus bezeten."— Zoo zouden dan ook de Pandawa's geïncarneerde

boeta's zijn, en dat is toch -wel de bedoeling niet? Trouwens is 't gewone spraakgebruik van

<uj(ij)nji(ro) bij die opvatting niet in acht genomen. Intusschen schijnt de zinscheiding, Avaarop mijne

vertaling gegrond is, ook niet boven bedenking verheven, en inzonderheid de vereeniging van vs. 4

en 5 eenigzins gedrongen. — Wat het voorgaande verhaal aangaat, dit is ontleend aan de Indische

mythe omtrent de bereiding van 't water der onsterfelijkheid (amrëta), en de tAvecdragt, die daar-

over tusschen goden en reuzen onstond. Die mythe is in onze omAverking echter zeer verbasterd,

maar duidelijker te herkennen in den gx-ondtekst: zie Kr. aant. bij 4, 4, vlgg., envgl. V. Bohle.n',

J, 221,
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//dan hem (1) tot vijand gehad, niemand had den Korawa's kunnen we-

//derstaan; want op aarde was niets, wat tegen hunne magt kon opwegen.

// Was niet de Koning der reuzen zelf in SoEJODaNa gevaren ? Doch tegen

//een' vijand, die AVisnoe met zich had, moesten zij onvermij dehjk weerloos

10. //vergaan. * Daarom (2) is het best, in den oorlog de bedrijven des hemels

// na te volgen : zoo wordt geluk verkregen. Inderdaad Koning KRësNa verliest,

//in 't bestuur des oorlogs, het beste (voorbeeld), de handelwijze des hemels,

11. //nooit uit het oog. * Zoo is onder anderen (3) uw zoon een' meer uitne-

// menden dood gestorven dan alle andere edelen , dewijl hij als 't slagtoffer

// van een' snooden aanslag in ongeregelden strijd gevallen is : zijn dood is

12. //met welgevallen door alle djawata's aanschouwd. * DRësTa-DYOEMNa en

// SiKANDi hebben zich evenzeer boven alle anderen onderscheiden. Derhalve

// moet gij het u niet aantrekken. Veeleer moogt gij mijn' achterkleinzoon

//benijden om zijn' dood, die de goedkeuring der djawata's verworven

13. //heeft. * Voorwaar, zijne plaats in den hemel is verheven boven (die van)

//hen, die in de Brata-joeda gevallen zijn.— Derhalve is het de pligt van

// alle menschen, naauwkeurig acht te geven op de goede of kwade strekking

14. //van 't geen gesproken wordt. Bij voorbeeld, de lessen van * den Vorst van

//Dwarawati gaan alles in volmaaktheid te boven, en mogen niet worden

// verzaakt."

Allen, die de woorden van Bagawan Bjasa hadden aangehoord, vouw-

den gehoorzaam de handen. Zij waren getroost en van smart bevrijd.

15. * Bagawan Bjasa nam afscheid, en verdween van zijne zitplaats, latende

allen getroost achter.

Door een' dienaar (4) werd berigt gebragt omtrent het verblijf van Swa-

Taaia. Hij had zich gevestigd in een afgelegen oord, aan de zijde van den berg,

16. in 't midden van de bosschen , * met zijn drieën bijeen , met KRëpa en

(1) Of »u"? De tekst laat beide opvattingen toe.

(2) Namelijk, dewijl deze oorlog slectts eene voortzetting is van den strijd tusschen goden en

reuzen.

(3) Hoe dit met het voorgaande in verband staat, begrijp ik niet. Ik geloof, dat aan de hier ge-

bezigde voegwoorden niet veel beteekenis te hechten is.

(4) Of » dienaars.

"
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KRëTa-WARMa, alle drie op ééue plaats vergaderd. — Terstond doet Vorst IvRës-
^'a door krijgsmuziek liet volk te wapen komen en zich toerusten, om teo-en

17. SwaxaMa op marsch te gaan. * Diep zou WReKODaRa zich voor de wereld
schamen, indien SwaxaMa zijne knods ontging. Onder luidruchtio- o-eraas ruk-
ken de Pandawa- vorsten uit. SÉNa's gemoed drijft hem naar de spits. De

18. grond dreunt onder de wagens en olifanten. * Onder 't oog van Konino-

KRësNa verzamelt zich het gansche P a n d a w a- heir. Aller houding toont o-eest-

drift en verbittering wegens het gepleegde verraad, den trouweloozen sluip-

moord van SwaxaMa , den snooden strijder.

19. * Van den togt wordt niets verhaald. Weldra kwamen de troepen nabij

de plaats in 't bosch, waar SwaxaMa zich met KRëxa-wARMa en KRëpa had
nedergezet. Met schrik zagen zij door de komst van zooveel volks, dat hun-

20. ne wijkplaats ontdekt was.— * De troepen houden stand. WReicoDaRa is op-

getogen van blijdschap bij 't zien van 't oord, waar DRONa's zoon met KRë-
pa en IvRëxa-WARMa bijeen is. Bimu aanvaardt terstond den Uaauwenstrijd.

ZEVEN-EN-ZESTIGSTE ZANG.

P A N K o E R.

1. Vol drift maakt WRëKOoaRa zich ten aanval gereed. Hij werpt de knods

omhoog, onder woeste kreten, en verheft zijne stem als 't gebrul van een' leeuw,

terwijl zijne lippen (van gramschap) beven. Het gansche gehucht is in op-

schudding. Schielijk dost zich SwaxaMa in volle wapenrusting^, en treedt strijd-

2. vaardig voorwaarts, om den vijand het hoofd te bieden. * Luide roept Swa-

xaMa op tergenden toon: //Wacht, wacht, SÊNa, thans zal ik mijn voornemen

//volbrengen, om de Pandawa's te dooden ! Ja, geef acht maar!"— On-

verwijld rukt het Pandawa-heir, met aanvoerders en edelen, gezamenlijk

voorwaarts, en werpt zich om strijd op SwaxaMa. "*Hij spant terstond den

boog,—p ratihata: met ongemeene kracht— : een wapen, in waarheid geschikt ter
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beslissing (van den strijd), dat nog nooit was afgeschoten, een wapen moes ti-

kaning ratoe-ratoe, d. i. uitstekend onder de voortreffelijkste, van Hjang
4. Goeroe afkomstige die 't voormaals * aan Dan jang KoEMBajaNa (1) schonk.

Het mogt hier op aarde niet tot den strijd gebezigd worden : in den hemel

zelf zou een djawata, daardoor getroffen, onvermijdelijk vernietigd zijn.

5. Naauwelijks is 't gelost, of er komt vuur uit voort, * maar een vuur, waar-

van in de geheele wereld geene wedergade bestaat , dat in vlam en hette wel

duizendmaal het vuur der aarde te boven gaat. Het barst los, en verbreidt

zich al vlammend.

6. Naren dra KRësNa vermaant ARDJOENa, om den aanval te keeren. * Hij

legt een' afwerenden pijl aan. Het schot gaat af: het is mede een vuurpijl.

Van weerszijden verheft zich het vuur, en stoot op elkander. Vol drift strijdt

de leerling (2) met den zoon des leeraars. Bij wolken stijgt het vuur ten

7. hemel, vervaarlijk om te aanschouwen. * Reeds slaat het op den hemel over,

en dringt al hooger en hooger, en groeit aan, en wint veld, en grijpt steeds

verder om zich heen , het draait in 't rond , in zaamgepakte massa's : tallooze

zwermen streven elkaar voorbij naar omhoog , en doorklieven 't luchtruim met

8. donderend geraas. Schier verbrandt het hemelrijk. * Verbijsterd en radeloos

tieren de déwa's in den hemel dooreen, en zoeken vol angst eene schuil-

plaats. In alle rigtingen vervolgd, vlieden zij wijd en zijd in blinde ver-

9.

10.

warrmg.

NARaDa begeeft zich haastig naar binnen, in den Juweelen Hemelburg, het

verblijf van Bat ara Giri (3), *en geeft hem met gejaagdheid kennis (van

't geen er gaande is). Hjang Goeroe ontstelt. Hij ziet het, en op staande

voet wordt NARara afgezonden, met al de voornaamste déwa's: de aanzien-

lijkste dj aw at a's (4) vergezellen Rësi NARaoa, benevens een luidruchtig

heir van mindere déwa's, * die bij duizenden NARaoa volgen, buiten de voor-

name goden.

(1) Een bijnaam vau ÜKONa, AswaTiiMa s vader.

(2) D. i. Aedjoexü, met betrekking tot ÜROXa.

(3) D. i. Goeroe.

(4) Eig. de pinitoewü's en najaka's der goden, d. i. z. v. a. de hoogste hofbeambten des

hemels, de raadslieden van Btr. Goeroe,
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Als rookwolken neergedaald, bereiken zij de plaats van 't gevecht. Nog
even heftig ontwikkelen zich de wonderkrachten. Ook ARDJOENa loste af-

11. werende schoten van buitengemeene kracht. * Met gelijke drift werd van

weerskanten gestreden. De aardbodem daverde, schudde en kantelde heen

en weer , de zee was in beweging , als of zij werd omgeroerd : het was , of

de wereld zou vergaan, indien er geen bode van Hjang Goeroe versche-

nen Avare, NARaoa, belast met den goddelijken toorn, die de twee strij-

12. ders treffen moest. — * //Houdt op, gij beiden, die daar aan 't vechten zijt!

//ontvangt den toorn van Hjang Pramèsti (1), die u gewisselijk treffen

//zal! Hoe durft gij te vechten met zulke pijlen, die niet geschikt zijn

13. //voor den strijd op aarde? zij zouden het aardrijk verdelgen! * Zoo gij ze

//niet aflegt, weest verzekerd, dat Hjang Goeroe zijne gramschap op u

// zal doen nederkomen!"

Nadat NARana gesproken had, riepen de voornaamste goden met luider stem

:

//'t Is waar, 't is waar, wat hij gezegd heeft: NARana is belast met den

14. // toorn (der Godheid)!"— * Van rondsom in drommen naderend, riepen al de

goden: //Voorwaar, onfeilbaar treft het misnoegen van Hjang Goeroe!" —
De déwa's tierden: //Hoort, hoort (naar zijn gebod}!"

ARDJOENa haast zich den boog neder te leggen, en nadert met gebogen

15. hoofd en gevouwen handen: // * Heer, mijne ootmoedige hulde zij U aange-

// boden , verheven Kluizenaar (2) ! Wil (mij) groote genade betoonen ! Ik

// toch ben niet begonnen met het lossen van deze wapenen van buitengemeene

16. //kracht. Heer, ik gebruikte ze slechts tot afwering, * op hoog bevel van den

//Vorst van Dwarawati: hij zag de ontzettende wondermagt (?) van 't wa-

// pen van den vijand SwaTana, en daarom moest ik mij haasten, een afwerend

//schot te lossen, eer alle schepselen der Godheid mogten vergaan."

17. * Toen NARana 't waarachtig verhaal van DANANOjaja gehoord had,

sprak de God op strengen toon tot AswaTana: // Zoo, SwaTaMa, gij

//zijt het dus, die volhardt in wangedrag! Voorwaar, ge zult bezwijken

(1) D. i. Goeroe.

(2) Jav. Maha-moeni, een titel of bijnaam van Naeudu, die vroeger als kluizenaar op aarde

geleefd had, tot hij door boete den goddelijken staat bereikte.

26
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//in den strijd met de Pandawa's: (zij zullen) vol luister lieerscheur

ACHT-EN-ZESTIGSTE ZANG.

SKI N 1 T 1.

1. //Hoor liever, SwaTana, gij hebt daar den Tjoeda-mani (1), dat uitne-

// mend puikjuweel, dat edelste der wapenen : dat voegt in uvi-e handen niet

:

//geef het over aan de Pandawa's! Onverschillig wie 't aanneme, bij de

//Pandawa's behoort het t' huis."

3. Naauwelijks heeft ÜRONa's zoon * de woorden van NAnana gehoord, of

hij legt zijn' boog neder, zoodat nu aan beide zijden de vuurwapenen uit-

gedoofd en verdwenen zijn. SwaTana nadert schielijk, omvat de knieën (van

NARana), en spreekt met gevouwen handen: //Heer, ik onderwerp mij aan

// uw' toorn. Aan U alleen. Heer, zij de beschikking over de schuld van Swa-

3. // TaMa! * Heer, het uitnemend wapen Tjoeda-mani, dat kostelijk kleinood

// des hemels, is mij als erfdeel door mijn' vader vermaakt, met instandhou-

// ding van 't verbod van Hjang Goeroe. Allergeduchtst is de kracht van

//den uitnemenden Tjoeda-mani. Maar het kwetst hem niet, die zonder

4. // zonden is. * Ja, al waren iemands zonden groot, wanneer hij slechts goede

// woorden gesproken heeft (2), dan wordt ook hij niet gedeerd door 't wapen

//Tjoeda-mani, Toen ik het hemelsche wapen afschoot op de Pandawa-
// vorsten, was het geenszins met het doel om hen te dooden: ik wilde geen 't mins-

5. //te leed doen aan de P a n d a w a- vorsten :
* het moest slechts tot waarschuwing

// strekken , om ziph van kwade bedoelingen te onthouden (*). Maar thans

(1) Zie Kr. aant. bij vs. i-z.

(2) Nam. woorden van berouw of godsvrucht? Misschien heeft AiSwuTaMa hiermede zijn' eigen

toestand op het oog.

(*) Dit laatste weUigt afzonderlijk op te vatten : " Ik had in ernst geene kwade bedoeling" ?

O vertaalt als ik.
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// onderwerp ik mij geheel aan uw' wil, verheven Kluizenaar! het wapen Tjoe-
// da-mani zij U aangeboden! Geef alleen, dat mij geen onheil treffe , dat ik

//behouden blijve van nu af tot in eeuwigheid!"

6. *Bagawan KANÉKa-POETRa (1) aanvaardt terstond het uitnemendste

kleinood der wereld, het pronkjuweel Tjoeda-mani.—De Vorst van Dwa-
rawati nadert NARaDa, benevens Koning JoEDisTiRa; ook Nakoelo,, SadèwR

en WReKODaRa volgen den Vorst KRësNa.

7. * SwaTaaia's hart wordt beklemd, als hij hen ziet naderen. Al dieper buigt

hij zich neder, legt het hoofd op de voeten van NARana, en smeekt om ont-

ferming. Al de dj a wata's bidt hij om genade, dat zij hem 't behoud mo-

gen schenken, en zijne voorspraak zijn bij den God GiRi-NaTa.

8. * NARaDa geeft terstond het wapen Tjoeda-mani aan den edelen Da-

NANDjaja over. In nederige houding neemt hij het aan, terwijl het flikkert

als een bliksemstraal. NARana spreekt op zachten toon : // Ziehier het vol-

// maaktste wapen, maar dat niet doodelijk is voor een' vijand, die deugdzaam

9. //is in zijne woorden. * En nu, laat ons de zonden van dezen SwaTaMa ver-

// geven!"—Terstond betuigen de hooge déwa's hunne goedkeuring voor de

betoonde genade: de lucht weergalmt van 't gejubel der groote dja-
O i o Jwata s.

Maar haastig neemt Vorst KRësNa het woord, en spreekt met gramstorig

10. gelaat (2): //Ach, waarom willen de goden vergiffenis schenken * aan een'

// mensch van ongehoorde snoodheid, die alle pligten schendt, en de wetten der

//zedelijkheid vertreedt? Hoe vermat hij zich met verraad te strijden, en

// slapenden om hals te brengen, PaNua-waLa, Sikandi en ÜRësTa-DYOEMNa, die

//hij 's nachts ter sluik overviel! Neen, ik vergeef hem niet: zulk een mag

11. //den hemel niet beërven! * Slechts deze genade verleen ik hem, dat hij

// thans niet sterve: eerst later zal SwaTaMa den dood ontvangen, van de hand

// van Parikcsit, die thans nog verborgen is in den schoot van zijne moeder,

// maar eenmaal heerschen zal over A s t i n a , onder den naam van M a h a - p r a-

12. //boe (3) Parikcsit, en 't gebied voeren over 't gansche eiland Java. * Dan

(1) De zoon van Kankk», d. i. NARaoa.

(2) Eig. als vertoornd, met het voorkomen van toorn.

(3) D. i. Grootvorst, Keizer; in de Jav. poëzij evenwel zeer willekeurig gebruikt, zoodat er

niet veel bijzondere beteekenis aan te hechten is.



I

204 BRaTA-JOEDA.

// zal voor SwaiaMa het uur des doods geslagen zijn (1). Den hemel geef ik

//hem nietten deel; slechts de hel (zal zijn deel zijn), duizend jaren lang. Ik

// schenk hem het genot van 't vuur (2). Tot voedsel van 't vuur moge Swa-

// TaMa verstrekken, duizend jaren lang: na verloop van dien tijd, als hij dui-

13. // zend jaar in de hel geweest is, dan kan hij genade bij mij vinden.— ^ Wat
// KnëTa-wARMa aangaat, die hem tot den verraderlijken strijd heeft overge-

// haald , die verwerft noch hemel noch hel. In stank en onreinheid zal hij in-

// gaan: geen' weiriekenden geur zal hij verdragen: die zal doodelijk zijn voor

// KRëTa-wARMa; maar in pestlucht zal hij 't leven vinden: ja, hij wordt een

14. //kever!—En nu KRëpa, die heeft zich slechts laten medesiepen: * hij heeft

// zich niet op den voorgrond gesteld in den oorlog , en beoogde niets (voor

//zich), maar nam slechts deel aan den strijd in 't gevolg van zijn' broeder

//ÜRONa, toen die 't hoogste krijgsbewind voerde. Hij moge dus weer voort-

//gaan, met zich aan 't priesterleven te wijden!"

% Al de goden zwijgen vol ontzag voor de woorden van Narend ra Krcs-

15. Na. *Zij strooijen een' regen van bloemen, en stemmen eenparig in met

de beschikking van Koning IvRësNa. Jubelend doen zij geuren regenen , en

bevestigen de woorden van KRësNa, roepende: //Voorwaar, voorwaar, de wil

//van Sri Dwarawati wordt zonder falen vervuld! Voorwaar, voorwaar,

16. //* waarachtig en onveranderlijk is de uitspraak van Sri Dwarawati!"
SwaTaMa hoort met wanhoop, hoe de goden instemmen met alle woorden

van Dwarawati's Koning, die met bloemen gehuldigd en op alle wijzen

vereerd wordt. Sombere verslagenheid heeft het hart van DRONa's zoon be-

17. vangen.— * Al de Panda

w

a's zijn uitermate verheugd bij 't aanschouwen

van Koning KRësNa, hoe al de goden hem ontzien, en zonder tegenstreven

in alles zijn' wil eerbiedigen. KRësNa beschikt over den hemel!— SwaxaMa

is in diepe droefheid verzonken. KRëpa en KRCTa-wARMa liggen met het aan-

gezigt ter aarde.

18. ^ De goden buigen zich met eerbied voor den Vorst van DwaRavvATi, en

(1) Indien liieruit volgen moet, gelijk het verband sctijnt mee te brengen, dat AswaTaMa eerst

tijdens de regering van PAKiKësiT door dezen gedood zou worden, is dit in strijd met eene andere

legende, volgens welke PARiiiesiT pas negen maanden oud was, toen bij AswaTaiia doodde: zie

Gesch. d. PP. § 63, noot.

(2) Naar het gewone spraakgebruik zou men eigenlijk veeleer moeten vertalen: » ik schenk hem aan

)>het vuur"; maar de bedoeling schijnt toch wel die te zijn, welke onze vertaling uitrukt, of

misschien, met naauwer verband tusschen vs. s en t : "slechts in de hel schenk ik hem voor dui-

"zend jaar het genot van 't vuur". Vgl. D, E. in Kr. aant. bij vs. j-s.
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keeren naar den hemel terug.— De krijgsbenden der Pan da wa 's gaan uit-

een, daar de oorlog voleindigd, en de zege verzekerd is.

Zij, die in 't bosch achterbleven, zijn alle drie diep bedroefd, en keeren'

terug in liun gehucht (als) suikervogeU.

NEGEN-EN-ZESTIGSTE ZANG.

DANDANG GOELA.

1. Al de krijgsbenden der Pan da wa-vorsten trokken nu op de stad aan,

onder geleide van Koning KiiësNa. Dra bereikt men de hoofdplaats. Al de

vorsten doen hunne intrede in den Kraton, gevolgd van de aanzienlijkste

hoofden. Vervolgens vv^ordt binnen den kring der hofplaats aan ieder een

2. aandeel toegewezen (?). * Het legerkamp op het Koeroe-veld wordt opge-

broken: allen verzamelen zich binnen de stad, en ieder neemt er zijne plaats in.

Arja DANANDjaja heeft Banowati ontmoet .(1), en denkt niet meer aan 't

wapen ïjoeda-mani, het ware kleinood, het puik der wereld. WnëKODaRa

3. doet het heimelijk opmerken aan Naréndra KnësNa, zeggende: *
// Bij dien

// PARTa dient de Tjoeda-mani tot niets: hij geeft er niet de minste acht

II op , en denkt slechts aan Banowati. Gij moest het liever in handen van

// J/^EDiSTiRa stellen!"— Daarop sprak Naréndra IvRësNa (tot Ardjoenh):

//Broeder, dien ïjoeda-mani moest gij liever overgeven aan uw' ouderen

4. //broeder." — ARDjOENa gehoorzaamde zonder tegenspraak. * De Tjoeda-

mani werd in ontvangst genomen door Praboe JoEDisTiRa. Zijn luister (2)

werd er door verhoogd.

Bat ara Darme (3) kwam uit den hemel, vergezeld van een aantal dja-

(1) Waarschijnlijk reeds in 't bosch, bij AswaTuMu? Zie LXIV, 7. Over de teedere betrekking

tusschen Akdjoexü en Baxowati zie Gesch. d. PP. § 18, noot, en vgl. boven, II, 11, en de noot

ald.— De Tjoeda-mani schijnt hier als een symbool van vorstelijke waardigheid te zijn voorge-

steld, aan welks bezit zekere pligten verbonden waren.

(2) Nam. van Joedistiku, en niet van 't juweel, zoo als O het opvat. Zie Kr. aant. bij vs. j.

(3) De God der geregtigheid , vader en beschermgod van Joedistirk. Wat hier van zijne

verschijning gezegd wordt, is. door misverstand van den grondtekst ontstaan. ZiQKr.aant. bij 4, »— 5.
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wata's, om getuigen te zijn van zijne verheffing tot Koning,

Op een' bepaalden dag (?) waren al de vorsten
, grooten enedelen, daartoe

5. opgeroepen, voltallig bijeen, * en de Vorst KRësNa bevestigde Pr ab o e Joe-

DiSTiRa als koning over As tin a. Al de goden betuigden hunne goedkeu-

ring.— Ba ta ra DARMa zag zijne beden vervuld. Gelukkig door volmaakte

deugd (?) en weldadigheid (*}, verstrekte hij (JoEDisTiRa) bestendig tot een

schutsel der wereld. Hij veroverde koningrijken met de wapenen des har-

6. ten (1). Door de leiding van Bat ara ÜARMa * voerde hij den tjakraoverde

gansche aarde (2). JoEDisTiRa had een menschlievend gemoed. Tj akra beteekent

(*) O heeft voor vs. 4-7: "Batara Darmu bad om voorspoed, geluk, heil en zegen voor den-

))zelven"; maar hoe kan o^iisi.^Maj)n°tfn£iiE,7M'ntn beteekenen: ))bad om voorspoed"? In de een-

voudiger lezing van D, E (zie Kr. aant. ald.) schijnt de zin te zijn: » Bt. D. (zag) vervuld

«zijne bede (of bad bij voortduring?; om het heil der wereld." In onzen tekst laat het woord

(Ko isji^ thnn de Opvatting van «7,^^-0 ÏQ de beteekenis van bij voortdwing bezwaarlijk toe; maar

overigens kan men in denzelfden geest vertalen: » Bt. D. zag zijne bede vervuld om" (of, met een'

nieuwen zin: «Er heerschte ") «voorspoed, volmaakte orde, enz." Ook van de laatste woorden (vs.

G-7) is de juiste beteekenis en 't verband mij niet geheel duidelijk; maar de vergelijking van 6,

j en 14, 1-3 doet mij onderstellen, dat zij op loffelijke hoedanigheden van JoEDisTiKa betrekking

hebben.

(1) D. i. door godsvrucht, menschlievendheid, enz? Maar tekst en vertaling beide zijn hier vooral

meer dan twijfelachtig. Zie Kr. aant.— Met het volgende vs. schijnt eene soort van toelichting van

't voorafgaande aan te vangen, kenbaar aan de herhaling van sommige woorden ((io/s7\ cm'rxBiasns

atusni^s luiuuj- cuiiuvj), die in den tekst sterker uitkomt, dan ik het in de vertaling wist weder te geven.

(2) Of » beheerschte hij den kring der gansche aarde" ; doch daarbij zou de verklaring van 't

woord tjakra, in vs. j minder passen. Intusschen schijnt het wel, dat in de hier gebezigde beel-

den, behalve 't begrip van weldadige bescherming, ook dat van uitgestrehte heerschappij ligt opge-

sloten, 't welk er oorspronkelijk aan eigen is: dezelfde begrippen dus, die in I, 11, 1—2 aan tja-

krawati gehecht worden. Zie de noot op die plaats, waar de verklaring van tjakra door

zonnesche7"in , welke men hier terugvindt, aan verwarring met het Skr. tjhatra wordt toegeschre-

ven, In 't Kw. staat dan ook te dezer plaatse, even als beneden (zie Kr. aant. bij 12, 5— s),

werkelijk tja tra voor het tjakra der orawerkers, en wordt daarmede de Vorst zelf voorgesteld

als ))het zonnescherm der aarde"; terwijl de omwerkers wankelen tusschen deze voorstelling en die

van 't voeren van een zonnescherm, gelijk mede tusschen de beelden van een zonnescherm (pajoeng)

en van q&ü. schutsel, dahoïverhemelte{^a,] o q of pajon): zie boven, 5, 8, hetwelk blijkbaar met 6, 1 en

3 in naauw verband staat. Trouwens is ook het laatste een echt Indisch zinnebeeld van heerschap-

pij en bescherming. Zoo leest men bv, in Wilson's Theatre of the Hindus, I, 238, in de vertaling

van een Indisch drama, van een' vorst, wiens «trotsch verhemelte (canopy) zijne schaduAV van on-

" beperkte heerschappij over de gansche wereld uitstrekt,".
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zonnescherm: te weten, in zijne regering verschafte JoEDisTiRa verkoelende

lommer aan 't aardrijk: hij verkwikte de gansche wereld; geheel zijn o-edrao- adem-

de een' liefelijken geur. ÜARMa verleende krachtdadige bescherming aan 't rijk (1).

KuësNa en ARDjoENa, in waarheid openbaringen van Wisnoe, ondersteunden

7. zijne regering (2). * Vergelijkt men KRësNa met een vuur, dan was DANANDjaja

de vlam van 't vuur; was KRësNa als eene bloem, ARDJOEx\a was haar geur. In-

derdaad waren zij slechts twee (openbaringen) van den éénen AVisnoe. Zij bei-

den namelijk waren het, die in de Brata-joeda den Vorst JoEDisTiRa be-

8. schermden, en hem de zege in den krijg verschaften. * Niemand zag op te-

gen den arbeid (?) onder het bestuur van Koning JoEDisTiRa. Alle snoodaards

verdwenen , de boosdoeners werden verdelgd, door de zorg, waarmede Wisnoe

het aardrijk bewaakte. Door die bescherming kostte 't weinig moeite, alle

werkers van ongeregtigheden te vernietigen. SoEJonaNa, veranderd in den

9. Borst der reuzen (3), werd allerwegen verdelgd, * als het wild, waarop Wis-

NOE-MOERTi jagt maakte. Later, wanneer het rijk van Astina in vollen luis-

ter zou 'zijn hersteld, dan zou Bat ara Wisnoe terugkeeren naar den he-

mel, met al zijne bloedverwanten en magen.

Eindelijk was Astina tot rust en ontluikenden bloei gekomen. ARDJOENa

waakte voor 't rijk: hij wijdde zich aan boete en aanhoudende gebeden, en

10. bewees milddadigheid aan 't aardrijk. * Hij volhardde in uitnemende priester-

deugden , en waakte met de grootste zorg voor de aarde ; hij hield een naauw-

keurig toezigt, en met onbezweken standvastigheid bedwong hij alle booze

werken. De goden hielden niet op, welriekende geuren te doen nederdalen,

om het rijk van Astina te laven. Widadara's en widadari's (4) bezon-

(1) Darma kan hier ook worden opgevat als een bijvoegelijk naarawoord, wanneer de zin zou

zijn: ))met vroomheid en volharding waakte hij (Joedistiru) over het rijk."

(2) Die voorstelling van ARDJOEXa als deelgenoot van KRësxa's goddelijke natuur heb ik nergens

anders teruggevonden. Vgl. evenwel XXXIV, 14, waar hij mede nevens Krösnu als de voornaam-

ste waarborg voor de overwinning van de Pandawa's wordt voorgesteld.

(3) De uitdrukking van den tekst zou, strikt genomen, misschien veeleer het omgekeerde beteeke-

nen, namelijk » SoEjODaN'iï, de incarnatie van den Vorst der reuzen"; maar dat was hij bij zijn

leven reeds (zie LXVI, 9, ,^_j); en hier schijnt wel niet anders bedoeld te zijn, dan dat de ziel

van SOEJODaDiï in den Reuzen-vorst gevaren, dat hij in dezen veranderd was.

(4) Mannelijke en vrouwelijke hemelgeesten.
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11. gen Parte, den heilige, * die schitterde en bekoorde door uitstekenden wan-

del, den edele en priester ÜANANDjaja, die, in zijne zorg voor 't aardrijk,

een' staf schonk op glibberige paden, spijs gaf aan den hongerende, en klee-

deren aan den naakte, die wasdom gaf aan al het geplante, en onderrigt aan

onkundigen en onnoozelen; die zich over de gansche wereld uitstrekte (?) als

12. banotamadi (1), als uitnemend beschermer des aardrijks.— * Naren dra

KfiësNa leidde een ingetogen gedrag (?) , opdat de gansche wereld de gods-

dienst omhelzen mogt. Wanneer iemand onregt pleegde, of eene kwade in-

borst aan den dagleide, die werd aanstonds verdelgd. Hij verstrekte tot tjakra

der wereld, om te dienen tot een' s o e d a r s a n a (3) voor alle vorsten : het vol-

maaktste voorbeeld gaf hij, tot heil van alle vorsten op het eiland Java: zij waren

13. onderdanig aan 't rijk van Astina, '^en bewezen de hoogste eer aan S r i D w a-

rawati. Het doel van zijne verschijning op aarde was, om de wereld te be-

schermen. Als ouderling onder de vorsten heerschte hij in D warawati (3), ge-

huldigd door alle koningen , als eene openbaring van Wisnoe. Zoodra in eenig

land een onregtvaardig vorst was, werd hij ten spoedigste onderdrukt. Alle

14. dieverijen en plagen hielden op. * Zoo was hij inderdaad de steun der wereld

:

hij gaf het eerste voorbeeld van een' volmaakt vorst, die eene zegenrijke

schaduw verspreidde. Er heerschte blijdschap en genot; in de raadsver-

gaderingen hield men op met beraadslagen over dienstzaken : men sprak

over niets dan over de juiste uitoefening der eeredienst, over het naauwge-

zet volbrengen der godsdienstpligten , tot verzekering der toekomstige zalig-

(1) Dit zal Kw. moeten verbeelden, maar in den grondtekst is er niets van te vinden, en de

bedoeling van onzen tekst moeijelijk te gissen. Ik onderstel echter, dat de volgende woorden tot

verklaring moeten dienen, en dat de omwerker dus misschien wil verstaan hebben: ban (voor em ba n)

oetama adi.

(2) D. i. goed voorbeeld.

(3) Hier zal men zich moeten voorstellen, dat KReSNu na 't herstel van orde en rust in Astina

naar zijn eigen gebied was teruggekeerd, en nog slechts uit de verte voor JoEDisxiRa's regering

waakte, wat zeer wel overeenkomt met de gewone voorstelling inde Lakon's, die op dit tijdperk

betrekking hebben; doch hoe vinden wij hem dan in pd. 18 weder als bij voortduring te Astina
gevestigd? Misschien is die plaats als een terugkeer tot het vroeger verhaalde te verstaan; ofwel,

zoo KResNa ondersteld moet worden, zich nog altijd te Astina op te houden, is al hetgeen hier

van zijne regering te D warawati gezegd wordt, slechts een algemeene terugblik op zijn aardsche

leven. Dan, hoe men 't ook neme, men zal bezwaarlijk een' verstaanbaren zamenhang vinden inde

verwarring van plaatsen, personen en tijden, die hier overal heerscht. Ygl. Kr. aant.hijA, 4, vlgg.
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15. heid {?). *Sabsabmoeksab doem oh, koenëngjwangi wëwahsring
ngoeningoenang angarang, sring amëgat sili manglaré— : sab-

sabbeteekent minneroovers (1),— doemoh: waren verre;—'inoeksab: ver-

dwenen; koene ng woewali: te grooter werd hun hartstogt, die geene be-

vrediging vond, en zijn doel niet bereikte: velen werden doorstoken in 't streven

16. naar arglistig mingenot. * Er werd niet meer gezondigd, dan met vrouwen al-

leen; twist en krakeel bestond niet meer; het rijk genoot bestendig den groot-

sten voorspoed; men hield op, vijanden op 't oorlogsveld te dooden , uithoof-

de der algemeene welvaart. De (tijd der) volkomenheid was aangebroken (?)

:

door het uitnemendst gedrag werd de hoogste luister bereikt; en boven alle

17. Vorsten van 't eiland Java blonk de Koning JoEDisTiRa (2) uit. * Marmanja
rakëting pipindadi mamandaga moewoehi rarasnja ing adya-

dya, d, i. : zoo doende deed hij den luister des rijks toenemen, even als—
adyadya mamandaga: eene vrouw, die, reeds schoon zijnde, het nog

meer wordt, door blanketsel te gebruiken: zóó was het ook met het rijk van

Astina, dat den volmaaktsten bloei genoot.

18. * De Vorst van Madoera bleef nog den nieuwen Koning bewaken, met

de Vorsten van Wirata en Tjampala. Ten laatste namen zij afscheid (3),

en al de Vorsten begaven zich naar hunne eigene rijken. Alleen Bat ara KRësNa

nog niet : hij keerde eerst later terug , na een' geruimen tijd te Astin a te hebben

19. vertoefd. * De voorspoed nam toe , sterk wies de bevolking aan , en breidde zich

uit naar alle kanten, op het land, op het gebergte: alom heerschte welvaart; vele

(1) Mianeroof of -diefstal is in Jav. poëzij eene g-ewone uitdrukking voor alle gelieime of niet

geheel wettige minnarij , zonder dat er zich noodwendig eenig begrip van schande of grove onzede-

lijkheid aan hecht. Zulke onschuldige dieverijen nu waren, gelijk het vervolg zegt, de eenige, die

nog plaats hadden, en ook die werden streng vervolgd en menigmaal met den dood geboet. In den

grondtekst is van eigenlijken dood geene sprake, maar alleen in overdragtelijken zin van de won-

den, door schoone oogen en andere bekoorlijkheden in minnende harten geslagen.

(2) Men zou hier KRësxü verwachten, op wiens regering het begin der beschrijving, in pd. 13,

betrekking had. Maar de geest van den omwerker is weer ongevoelig uit Dwïirtïwati naar As-

tina verdwaald, zonder dat men bespeuren kan, waar die overgang van denkbeelden bij hem heeft

plaats gehad!

(3) O, voor VS. 3-5: "De Vorsten van Wrt. en Tjmp. hadden reeds lang afscheid genomen."

Vgl. D, E in Kr. aant.

27
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woudstreken veranderden in gehuchten , de gehuchten in groote dorpen ; de be-

volking genoot vrede en rust. Gelijk een zachte regen, die verkwikt en ze-

gent (1), zoo verspreidde zich alom de heilrijke uitwerking der zorgen {*) van

Praboe JoEDisTiRa (?).

20. * Thans wordt op nieuw gesproken van de uitstekende hoedanigheden van

den doorluchtigen Djaja-Baja (2) : in waarheid niemand anders dan KÉsawa (3),

dan Batara Wisnoe, die zich in menschelijke gedaante in Kadiri's vesten

ophoudt, onder den naam van Praboe Djaja-saja. Met spoed is hij neder-

gedaald naar Kadiri, dewijl zijn gemoed ontstelde bij de aanschouwing van

21. 't aardrijk. * Met bekommering ontwaarde Djanardanari (3), dat vele vor-

sten kwalijk gezind waren, dat velen zich schuldig maakten aan trouwelooze

handelingen, aan ongeregtigheid, dwingelandij en rustverstoring. Naauw had

de A^orst Djaja-saja zijn hof in Mamënang (4) gevestigd, of al de vorsten,

die er behagen in schepten, om kwaad te stichten op aarde, werden met

spoed onderdrukt, en hunne hofzetels overweldigd. Hij trachtte hen tot in-

22. keer te brengen. * Wanneer zij zich onderwierpen , zich ten goede lieten lei-

den, en hunne booze neigingen lieten varen, dan werden zij terstond als

broeders behandeld, met gezag bekleed, tot heil des rijks (5), en in den oor-

log met het hoogste vertrouwen begunstigd.— Waar ook eenig vorst door moed

en uitstekende vermogens zich moge verheffen in geheel den omtrek der lan-

den beneden den wind (6) , allen sidderen bij 't aanschouwen van de kracht

23. der wapenen van Praboe Djaja-Baja. * Zij onderwerpen zich, zonder den

strijd tegen hem te wagen , ontmoedigd door 't aanschouwen zijner bovenmensche-

lijke magt, en geven zich zonder tegenspraak aan al zijne beschikkingen over. Zelfs

(1) Of: » welks zegenrijke invloed overal doordringt"?

(*) Volgens de lezing van D: zie Kr, aant. In onzen tekst schijnt de woordvoeging gebrekkig te zijn.

(2) Even als bij den aanhef van 't gedicht, in Zang I en II. Men kan 't volgende naar verkie-

zinf in den tegenwoordigen of in den verleden' tijd opvatten, naarmate de omwerker gedacht wordt

de woorden van Empoe Sbdah als zoodanig weder te geven, of zelf te verhalen, wat in dien tijd

plaats had.

(3) Bijnaam van Wiskoe.

(i) Andere naam van Kadiri.

(5) Of «ontvingen voorschriften, raad, voor 't heil van hun rijk"?

(6) Eene gewone uitdrukking voor de landen in zuid- oostelijke rigting van 't vaste land van

Azië, met name voor den Indischen Archipel.



NEGEN-EN-ZESTIGSTE ZANG. 211

de groote goden zijn niet bestand tegen 't krijgsgeweld van PADMa-NaBti (1).

Al mogten bergen instorten
,
grooter dan de aarde , voorwaar , Wisnoe zou er

24. niet door in verlegenheid komen. Alle gevaar is (voor hem) geweken , * hetzij

hij een' vijand hebbe in de kolken der zee of in de gevaarlijke diepten der

ravijnen; de drie werelden zijn geheel ontbloot voor zijn gezigt; de aarde en

de zeven hemelen, de wolken en de winden, ja 't heelal is in de hand van

Sri Batara Wisnoe, en van zijn welbehagen afhankelijk!— Den hofstaat, dien

hij tijdens zijne regering in Dwarawati voerde, heeft hij in zijn geheel me-

25. degenomen: * niets is achtergelaten, alles ongeschonden naar het rijk van

Mamënang overgebragt, ook het bekken Pantjadjanja niet uitgezonderd.

—De aanleiding tot den last, aan zijn' dienaar opgedragen, om het gedicht B ra-

ta- joe da op te stellen, bestond in 't behagen, dat hij vond in 't verhaal

der verheffing van Koning SALja van Mandraka tot veldheer, en zijn bewind

26. op het oorlogsveld. "*Wadya kawi-rëdja, d. i. 's Vorsten dienaar de hof-

dichter te Kadiri, met name Empoe Scdah, heeft het verhaal opgesteld,

en de daden en lotgevallen geschilderd van de Pandawa's en Korawa's.

Het schoonste daarin, wat het meest behaagt aan Sri Djaja-Baja, zijn de

voorvallen bij den dood van SALja, en hoe vervolgens het rijk van Astina

door de Pandawa's veroverd werd.

27. * Met hoogen lof wordt de naam geprezen van Kadi r i's doorluchtigen

Vorst Djaja-Baja.— Tarsampéka ngindaraté rihèng kali-joega, d. i.

Vorst Djaja-Baja gaat niet voort, met zich in menschelijke gedaante te open-

baren. Later treedt het tijdperk Sëngara (2) in de plaats, en de God Wis-

noe verschijnt niet meer op het aardrijk (3).

(1) Bijnaam van Wisnoe.

(2) Ind. sanghara, de verdelging der wereld, volgende op den Kali-joega, waarin wij thans

nog leven: zie GescJi. d, PP. § 77, noot.

(3) De zamenhang van de twee laatste volzinnen (vs. 5-io)is mij niet duidelijk. O vertaalt: ))De

» verschijning van Vorst Dj. bj. op aarde is nog niet ten einde. Zij zal in het vervolg wederom

«plaats hebben in de Sang ara- eeuw. Daarna zal WisxOE niet meer op aarde verschijnen." Voor

zooveel vs. s-ö op zich zelf aangaat, ware die opvatting misschien te verdedigen; maar om er het

overige meê in overeenstemming te brengen, schijnt niet zonder groote willekeur mogelijk. Van do

latere terugkomst van Dj. bj. heeft de tekst niets, en het daarna in den laaatsten volzin is mede

slechts een invoegsel. Vgl. echter D, E in Kr. aant. bij s-io en bij 't slot, waar mijne vertaling

van onzen tekst bevestigd wordt, maar vervolgens er ongeveer hetzelfde bijgevoegd, wat volgens

O in den tekst zelf zou opgesloten liggen.
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// Als zij 's morgens te voorschijn trad, lees alleen: 's Morgens.

// kleefden aan lees overdekten.

// tot de kim // naar het westen ; loant «Iim heteehent niet

den ondergang van de zon, maar liare afwijking van de

middaglijn, het begin van de daling.

1/ Naréndra lees Naréndra.
Pandawa's.

DROEPaoa.
Po i.

• o I «o
antjadjanja.
o o. o

Dwarawati.
Vgl. het fragment uit Sri Barna, in De Hollander'

s

Maleische taal- en letterkunde , hlz. 124, loaarver-

haald loordt van iemand, die uit eene Jlaauwte bijkomt door

besprenging met het loater , waarin een pijl van bovenna-

tuurlijk vermogen gedoopt {?) is. liet een zoowel als het

ander schijnt slechts te berusten op de voorstelling , dat de

goddelijke natuur van 't loapen zich mededeelt aan 't water

,

waarmede het in aanraking komt. De bedoeling van Bisma
was dus toaarschijnlijk niet, om zich te vergiftigen , maar

om geheiligd of geioijd loater te drinken. In 't oorspronke-

lijk Indisch verhaal draagt de zaak zich evemoel nog an-

ders toe: zie Kr. aant. bij 10—15, en de Verbetering

daarop.

Vgl. Wito aha {uitgave van den heer Gericke i?i Deel

XX van de Verhandelingen van 't Bat. Gen. v. K.

en Ty.), blz. 133 van den tekst, en 113 van de vertaling.
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waar de God Bndra hij zijn' uittogt ten strijde door de

déwa s bestrooid wordt met een regen van gouden blanket-

sel {krepoe hanaha, toida).

Elz. 64, 1'. 1 V.O.: vooriQn ondergang neigt lees begint te dalen.

6-' T /-» T-v OOOOO I-\0000
O, II 19 : // DjajaDaRaia // JDjajaDRaTa.

// // // 6 V.O.: '/ een toespeling // eene toespeling.

// 75, // 5 : // tvvintgiste // twintigste.

// 85, // 20 : // SATYaKi // Satyaki.

1/ 86, // 27 : // Awangga // Awangga.
*/ 98, // 19 : '/ vuurbollen en regenbogen lees alleen regenbogen?

// 111, // 8 : // neigt de zon ten ondergang lees begint de zon ten onder-

gang te neigen, of is de zon aanmerkelijk gedaald. De

Jav. zdtdnikking is zeer onbe^jaald, maar scJdjnt toch een

tijd aan te duiden, loaaroj) de zon nog vrij hoog aan den

hemel staat , volgens den een ongeveer één uur , volgens den

ander 4 a 4|^ mor na de?i middag.

113, // 4 : deze regel is ten onregte van den voorgaanden gescheiden.

120, // 12 v.o. voor Djaja-oepa lees Djaga-oepa.

125, // 2 V.O.: // r. aant. // Kr. aant.

126, // 7 V.O.: // zoeken maar // zoeken, maar.

133, // 15 : // O vertaalt // O vertaalt.

149, V noot 2. Vgl. Friederich , Inscriptiën van Java en Suma-

tra, blz. 87, tcaar twee inscripties van oostelijk Java wor-

den aangehaald, de eene 'gedagteekend van 't jaar van Sa-

ka Só3=J. D. 931, de andere van 1216 = ^. D. 1294,

in welke heiden de dagteekening ook den moehoêrta ver-

meldt, echter niet in getal, maar met onderscheidende na-

men: ciüéta-moehoèrta en loeradjga-moehoèrta.

Omtrent de wijze van tellen blijkt daarbij niets.

Il 189, r 10 V. o.: voor Avalang-ky.rik lees walang- kërik,
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ALPHABETISCH REGISTER
VAN

EIGENNAMEN

uit de Javaansche en Indische letterkunde

,

die in dit werk voorkomen,

tevens strekkende tot

VERKLARING VAN UITHEEMSCHE WOORDEN,

in het Nederduitsch gedeelte van dit werk gebezigd.

Toelichting.

Onder de eigennamen en daarbij aangehaalde plaatsen zijn mede begrepen die uit de B.J.

Kw. en uit de afwijkende codices van B.J. Dj., welke in de Kr. aant. voorkomen,

en die dan ook worden aangehaald met de cijfers van de Kr. aant., waarin zij te vinden

zijn (bv. Kto. ^rt. 51,19,3, d. i. B.J. Kw., aangehaald in Krt. 51,19,3);— andere echter

in den regel niet. Wanneer dus bij een' naam geene plaats uit het Kw. of uit eene van

de andere bronnen is aangehaald, volgt daaruit nog geenszins, dat hij er in 't geheel niet

in voorkomt. Dit laatste is echter nu en dan uitdrukkelijk aangeduid door de bijvoeging

Kw. niet, oï D, E niet, enz.

Bij de namen van Koraw a's is veelal aangeduid, onder welk volgnommer zij in de

stamlijst van R. W. voorkomen; bv. DAKMa-jOEDa, R. W. 82: dat wil zeggen, dat DauMu-

jOEDa bij R. W. als de 82'^^ van de kinderen van DëSTaRara vermeld staat.

De alphabetische rangschikking is gegrond op de gewone schrijfwijze, die in 't werk

zelf, gelijk mede in dit Register, doorgaans gevolgd, en in Vrd. 41, r. 3 v. o., vigg., beschre-

ven is; waarbij nog het volgende moet worden opgemerkt;
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de y , in sommige gevallen duidelijklieidshalve voor j gebruikt (als in dy , ny , sy j en ty) ,'

is ook op de alphabetische plaats van de j te zoeken : dus bv. Paxdya , als ware het

Pandja, vóór Paxdji;

de j na i wordt niet uitgedrukt: bv. AbihSh voor AbijhSji of ABiraSa; dioe voor dijoe;

de 7ig vóór k wordt door eene enkele n uitgedrukt: bv. Kaxka voor Kaxgka;

de Skr. anoeswara (wel te verstaan de noodwendige, in denzin, bedoeld door Bopp ,'

Kritische Grammatih der Sanshrita-Sprache in kürzerer Fassung , 2^^ Ausgabe, Berlin 1845,

§ 15, 16, 70) door ng: bv. Kaxgsa, Saxgwaraxa ;

de Jav. o , waar zij den klank van a heeft (namelijk in de voorlaatste lettergreep van een

woord, dat op a eindigt, wanneer die lettergreep door een' neusklank gesloten is), door

a: bv. in de eerste lettergreep v. KaXGSiï;

dubbele consonanten door enkele (behalve in enkele gevallen, waar het een wezenlijk

verschil in de uitspraak zou kunnen maken): bv. Oetara voor Oettara, ARDJOE>;a

voor ARDjOEXXa;

de Jav. iLm (zachte h) aan 't begin van een woord niet uitgedrukt, maar wel in 't mid-

den van een woord , tusschen twee vokalen : bv. Kahéndran.

De juiste, oorspronkelijke spelling wordt voor ieder woord in den regel slechts

eens vooral opzettelijk aangeduid, en wel ter plaatse waar het woord behandeld wordt, door

bijvoeging van de naauwkeurige transscriptie , tenzij die reeds voldoende in de gewone schrijfwijze

ligt opgesloten. In 't algemeen zijn alle woorden, in cursief of kapitaal gedrukt, te be-

schouwen als naauAvkeurige transscriptie , tenzij deze er nevens opgegeven , of daarbij naar eene

andere plaats van 't Register verwezen wordt. Gespatiëerd cj<r 5 i^/ beteekent in ieder geval

naauwkeurige transscriptie.— Ten overvloede wordt nog aangemerkt, dat onder naauwkeurige

transscriptie hier niets anders verstaan wordt dan eene schrijfwijze, waaruit de taalkundige

lezer zien kan, hoe het woord in de oorspronkelijke taal geschreven wordt, met inachtneming

van 'tgeen in de Vrd., 41—2, over de transscriptie gezegd is, en van den regel, dat n/c altijd

voor ngky en ia, ia, toe enz. altijd voor ija, ija, ij'oe enz. staat.

Zamengestelde woorden zijn ook dan, wanneer zij onder een der grondwoorden of elders

behandeld worden, afzonderlijk op hunne eigene alphabetische plaats te vinden, tenzij deze

onmiddellijk volgt op het woord, waaronder zij voorkomen (bv. Anggadipa, onder Anggay

en niet afzonderlijk herhaald), of wanneer het laatste lid van de zamenstelling een van de

telkens voorkomende woorden atmadja of 'tmadja, poetra, soenoe, soeta, tanaja

is, die alle zoon of dochter beteekenen, in welk geval het zamengestelde woord onder het

eerste lid te zoeken is : bv. Akkatmadja onder Arka.

Bij eiken naam zijn alle andere namen, benamingen, gewone omschrijvingen enz., waar-

onder dezelfde persoon of zaak in dit werk voorkomt, onder de algemeene benaming van

bijnamen, opgenoemd, met uitzondering alleen van geheel onbeduidende synoniemen. Wan-

neer men dus bv. onder de bijnamen van Joedistira vindt: „ Darma-poetra, Darma-

„ soe ta, -tmadja, enz.," beteekent dit „enz." alleen, dat zijne betrekking als zoon van

Darma ook nog Avel op andere wijze, als bv. door Darma-tanaja of Darma-soenoe
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•wordt omschreven gevonden.— Bij die opnoeming van bijnamen wordt gewoonlijk voor nadere

bijzonderheden, van spelling, afleiding enz., naar die namen zelve verwezen.

De afleiding en etymologische beteekenis is, voor zoover bekend, in den regel slechts

daar opgegeven, waar zij uit eenig oogpunt, hetzij wegens 't verband tusschen den naam

en 't voorwerp, tot beslissing tusschen verschillende lezingen of anderszins, van genoeo^zaam

belang scheen ; waarbij 't evenwel moeijelijk was , een' volkomen standvastigen re"-el te

volgen.

De verklaring van uitheemsche woorden is grootendeels slechts bestemd ten nutte van

lezers, die geen Jav. kennen, en bepaalt zich tot woorden, die ter plaatse, waar zij voor-

komen , niet genoegzaam door het verband of door dadelijke verklaring toegelicht zijn. Voor

de A'atüi-woorden en -zinsneden, nu en dan in de Vertalinri overgenomen, vergenoege men

zich met de daarbij gegevene uitleggingen: het zou veel te omslagtig en niet de moeite

waard geweest zijn, dat alles naauwkeuriger te ontleden.





ALPHABETISCH REGISTER
VA N

EIGENNAMEN ENZ.

ABIaSa: zie WjASA.

ABlLaWa, ; zie BALLA.WA.

Abimaxjoe, ïnd. Abhi-, Jv. Abi-, gewoonlijk (in

't Kw. soms) verkort Bi-, de zoon van Ar-

djoena bij Soebadra; gehuwd met Oeta-

ra fJv. -ri), dochter van den Vorst van Wi-

rata, en (Kw. Jv.) met Soendari, dochter

van Krësna; stamvader van 't nageslacht der ,

PP.;— bijnamen: Anka,-widjaja, Parta-

soeta, -tanaja, Kirityatmadja, Pama-
d é--p o e t r a , enz. : q. v.\— Inl. § 33 , 44 , n.

84; § 57—8, 63(Vn);£. J. 11, 1—2; 13,8;

19-20.

Abisatya; zie Aüibisakja.

Abra-poespa, een der paarden van Krësna's

vierspan , 5. J". 21, 12, 9, en Kw. ald.; 25,4, i-

[Ind. 3Iégha-poesjpa, id.; en waarschijnlijk

ook Abhra-poesjpa ; want méglia en a-

bhra beteekenen beide wolk: zie Krt. Vrb. 21,

12, 7—13, 1]

Adam, de algemeene stamvader van goden en

menschen, bijgenaamd Sa fioelah, d.i. vriend

Gods, Inl. n. 5.

adipati, of bij verkorting dipati, Jv. , hoofd-

officier, onderbevelhebber, hoofd;

ook — Skr. ad hip at i , vorst, heer: zie

Vrt. 8, 20, n.

Adi-eata , Ind. Adhi-ratha, een vorst vau

A n g g a
,

pleegvader van K a r n a , Inl. § 1 8;—
vgl. Eadéjh.

AüiirA, Ind. «-, de Zon of Zonnegod,—
Kw. Krt. 51, 19, 3-9; vgl. Radityu.

adji, Jv. , 1°. t o o ve r s pr euk ; Ac/ji Poenta
,

Adji Doepu pepanggil, namen van ver-

schillende tooverspreuken , Inl. n. 20 , 22 ;— 2°.

vorst.

Adrösyanti , Ind. -cy anti, de vrouw van Sak-

tri, moeder van Parasara, Inl. § 5.

Adkika, Ind.-/c d (d. i. d o c h t e r v a n d e n b e r g),

eene nimf, moeder van M a t s y a en S a-

t y a w a t i bij W a s o e , den Vorst van M a-

g a d a ? Inl. § 4.

Agni , Ind. vuur; de God des v u u r s , Inl.

§ 34.

Agoel Pamhiang : zie Pamenang ;— Inl. u. f*i.

Aldtjatra, Ind, -tj hatrd, eene stad in P a n t j a-

1 a , door Droepada aan D r o n a afge-

staan. Lil. § 19.

Ajodya, Ind. -dhyu, eene stad aan de Sa-

rajoe, zetel van cenc aloude Indische dy-

nastie (het Zonnegcslacht) , Inl. § 5.

Ajoeda : zie Halajoeda.

AjOETa, een der KK., B.J. 14, 13, », Kw.

Krt. 24, 1—2 (volgens anderen Awjoeta ;
D,
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E : WlROETa) ;— vgl. JOETa,.

ahsauhini , Skr. ah sj a ?« h int, eene ki'ijgsmagt

of leger-afdeeliüg van bepaalde zamenstelling

:

zie I}iL n. lOl.

Aladara. : zie Hala-.

Alajoeda : zie Hala-.

Alambana : zie Lêmb&u.

AlAMBOESA , ,-SJA : zie LSMBOESaXtl.

Aloepi : zie Oei^oepi.

Amara-hoewana , -hawana, of Amara-pada, het

verblijf der goden, de hemel, Kw. Krt. 54,

14, 2—4 , en 15 ,
1—5- [Skr. amar a , o n s t e r fe-

lijk, god; bhoeivana, bha-: zie boeivma;

pa da, plaats.]

Amarta of liga-, ook Marta, Jv., het rijksge-

bied van Joedistira, vóór de verovering

van A s t i n il, — beantwoordt aan 't Ind. I n-

d r a-p rasta, Inl. n, 40 , 41 , 54 , 84 , enz. ; B.

J. 6, 11,3; 10,12,5, enz.; D, E passim;

Kw. niet. [Skr. amreta, onsterfelijk;

am b r o z ij n ; Jv. marta , genezend, ver-

kwikkend, enz.]

AilBA, Ind. -bd (d. i. moeder), eene prinses

van K a s i , Inl. § 9.

AMBaHiNi , Jv., eene dochter van Kaséndra,
den Vorst van W i d a r b t°

;
gehuwd met

T j i t r tt-s én-1, later met A b i a, s a , en moe-

der van Pandoe en Widoera,? Inl. n.

n , 10.

Ambalika , Ind. -h d (d. i. moeder) , eene prin-

ses van Ka si, gehuwd met Witjitra-

w i r j a , Vorst van H a s t i n a ; later bij W j a-

s a moeder van Pandoe? of van D r ë t a-

rastra? Inl. § 9—10,16;— Jv. AMBaLiica,,

dochter van K a s é n d r il , den Vorst van W i-

d a r b a ;
gehuwd met B i s m a, ? of met T j i-

tranggada,? later met A b i a, s a , en moe-

der van Dëstarata? hil. n. 17 , 19.

AMBaLiKi, Jv., eene zuster van de vorige, ge-

huwd met Tjitranggada, later met A b i a-

s iï , en moeder van Dëstarata? of van

Pandoe? Lil. n. ii , 19.

Abibika , Ind. -hd (d. i. moeder), ook Kau-
SALJA {-qaljd), eene prinses van Kasi,
gehuwd met W i t j i t r a-w i r j a , Vorst van

H a s t i n a ; later bij W j a s a moeder van

D r ë t a-r a s t r a ? van Pandoe? of van bei-

den? Inl § 9—10, 16.

Ambisakja? of Ambisoeki? AsiSATYa? een der

KK. of bondgenoot der KK, Kio., D , E

,

Krt, 23, 8,2-3; RW. 94: AsisëTja.

Ambisoeki: zie 't vorige.

Amis (d. i. stinkend), Jv. Boh Lura—, aangeno-

men naam van Doergandini: zie Satya-

WATi , 10

,

1—Inl. n. 11 , 13.

amolc , Jv. amoeh, eene soort van tijdelijke ra-

zernij , waarin men alles vermoordt , Avat men

tegenkomt ;amok maken, in dien staat rond

loopen , Inl. n. 13.

ANANTa-BOGa, : zie ANTa-BOGa,

AxANTa-sÉN'a of ANïa-sÉNa, , Jv., de zoon van

Bima bij Na,ga,gini, Inl. n. 40. [Skr. anan-

t a, oneindig; bijnaam van den Slangenvorst

Wasoeki; s end, leger, heir.]

AndaJca , Ind. -d h-, een volksstam , behooren-

de tot de Jadawa's, Inl. § 27.

ANDAXANDJaJa: zie DanANDJAJA.

Andini , Jv., eene fabelachtige koe, het rijdier

van B a t a r a. Goeroe, Inl. n. 20. [Ind. G. R.

nandi, m., -dint, vr., de stier (en de koe?)

van S i w a ; Wls. -d i , een van S i w a's lijf-

trawanten ; -dint, 1° . de godin P a r w a t i. . .
.'

4°. eene fabelachtige koe, toebehoorende aan

den Rësi Wasista.]

Andyaraivati: zie Dwaraha.

Angga , Ind. , een land aan de beneden-G a n g-

ga, het rijksgebied van Ka ma, Ifil. §18;—

•

vgl. Wangga.

Akggadipa (Skr. -ddJiipa) of Axgga-pati,'

de Vorst van Angga, d. i. Karna,
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Kw. Krt. 28, 11; 59, 6.

ANGGaDJAKSa, : zie GadJAKS;°.

Angga-pati: zie Angga.

AxGGëNDuBa,, -KI: zie Gandara, -ri.

AKGSa-aKGsa ? een der KK. ? zie DoERMÏi-SAHaSa.

ANGSaWATi (of Mahérah), eene vrouw van Ba-

s o e-d éw a , moeder van K a n g s a , bij den

reus G o r a-w a n g s a , Inl. n. 48

.

AxiOETa of JoETa AxiOETa? een der KK.: zie

JOENI-JOETa.

AXKa-wiDjaja, een bijnaam van Abimanjoe,
B. J. 1 5, 8, 7 , en D , E ald. ; Kw. niet ; in

Lh. zijn gewone naam, Inl. n. 60.

AxOEwixDA of NoEwiNDA , een der KK., of bond-

genoot der KK., Kw. Krt. 23,8,2-3; D, E
ald. NoEwiXDa; zoo ook E. W. 89.

ANTa-BOGa, Jv., de Vorst van 't onderaardsche

rijk der slangen, sclioonvader van Bi ma,

Inl. n. 38 , 40 . [Ind. Anant a-b hog a? — Skr.

ananta, oneindig; bijnaam van Wasoeki,

den Vorst der onderaardsche slangen ; — en

hhoga, slang.]

ANTa-GOPa, Jv. , de pleegvader van Bala-d^wa

en Krësna, Inl. n. 48; vgl. Nanda. [Mis-

scliien eene verbastering van Nanda-gopa,

de herder Nanda?— of wel , meer waar-

schijnlijk , van Anant a-g opa? In dit ge-

val laat het zich welligt opvatten in den zin van

behoeder van Ananta; want Ananta
is volgens Wls. een bijnaam van Bal a-d é w a

en Krësna. beiden , en g op a beteekent niet

alleen herder, maar ook bewaarder, be-

schermer, vriend.]

Antaka, Ind., de Dood, de God des doods;

—

Kto. Krt. 28, 8,2-9,3; — vgl. Jama.

AN'Ta-SÉXa : zie AxAXTa-SÈNa.

AxwAR (Arb. ?), Sajid—, een zoon van den

profeet Sis (Seth) , Lil. n. 5.

] Skr. ap sar as of -ra, Jv. -r i ,

' hemelmaagd, nimf, Inl § 30;

B.J. 50,4.

apsarase

apsai'i

Ardu-tjandra (Skr. ardha-), de halve maan;
eene slagorde van die gedaante , B. J. 5S,

18,5,19,1, enz.; Kiv. Krt. 35, 15, vlgg.;

—

ook genaamd Tjandrusa
, q. v.

ARDa-AVALiKa , 1°. een draak of slang, B. J. 44,

3—9, en Zzy. ald. (F: Drawaliha); 2°. een

andere draak, die Pariksit doodde ?—
de incarnatie van Bagawan Naga Sè-

w o e ? Inl. n. 120 ;— 3°. een gouden vogel

met slangekop, tot de staatsie van den Vorst van

Soerakarta behoorende, G. E., i. v. n/ndnw [Vgl.

Ind. W dhliTca, een der voornaamste gau-

d a r b a's , Wls. ;—en Mal. radjaioali, arend.]

Abdjoena (d. i. wit), Ind., Jv. -Na, de derde

van de vijf P a n d aw a's , zoon van K o e n-

t i bij den God I n d r a , of, in naam , bij

P a n d o e ; gehuwd o. a. met Soebadra,
de zuster van Krësna, en (Jv.) met S i-

k a n d i , dochter van D r o e p i° d a ; vader van

Abimanjoe enz.; bijnamen: Parta, Da-

nandjaja, Andanand j aj a, Palgoe-

na, Djanaka, Kiriti, Pamadé, E n-

dra-soeta, Soeranata-poetraka,
Prins van Madoekara, Widjaja,

Wrèhannala,Këndi Wratnala, Gën-

d r è h K ë m a s a n , M i n t a r a g a : q. v.;—
Inl. § 13 en vervolgens ; B. J. passim.

ARDJOENa SaSRa-BAHOE , verkort AEDJOENa Sa-

SRa (ook genaamd KARTa-wiRJa) , Vorst van

Mahispati, B.J. 49, 9, 5; 56, 3, "ï; Kav.

niet. [Ind. Kdrta-iutrja, Vorst van Md-

h i sj mati, bijgenaamd Sahasr a-b dkoe,

de duizend-armige.]

arga, 1°. Skr. argha, soort van offerande,

Inl. § 37; — 2°. Jv. arga, berg; Arga

Bel ah (d. i. gekloofde berg), een berg,

de verblijfplaats van Bagaspati, Inl. n. 20.

Ari, Ari-baivana, -boewana, -loka, Ari-MOErti:

zie IIapj.

ApjAIBa } . „
\ zie liiDiMBA, -Ba.

Arimci (
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Aeimoeku , Jv. , een reus , zoon van K a s é n-

dra, den Vorst van Widarba,, Inl. n. n.

Arja , Jv. , een titel van adel , B. J, 4, 8, enz.

[Skr. urja, edel van geboorte.]

AKJa PnABOE , Jv., een zoon van K o e n t i-b o-

d j a , den Vorst van Madoera; — later Vorst

van Ivoembina, onder den naam van B i s-

maka, q.v.; — 7«Z. n. 20, 50.

Ai-Ja Senkali , Jv. , een bovennatuurlijke pijl , door

Drona aan Ardjoena geschonken, Lil. n.

30, 36; zie ook Saivtaina.

Arka, Ind., Jv. ARKa, de Z o n , Zonnegod , 5.

J. 5, 5, 2; 6, 1,2; Kw. Krt. 24, 12— 13,2,

enz.— AEKa-sOETa, -TA>"aja, de Zoon der

Zon, d. i. Karna, B. J. 27, 25, 1,33, C;

Kw. Krt. 18, 5,1; 59, 6, enz.; AKlcaTMADJA,

id. id., Kw. Krt. 45, 1, lO—2, i.

AROENa, de Zon, Zonnegod, A, /sTrf. 6, 2, *; A'lw.

(buiten Krt.) 6, 1, i ; 20, 24, 4. [Ind. Ar o e na,

id.; eig. ros, donker r o o d, IBopp ; de wagen-

menner van den Zonnegod
,
personificatie van 't

Morgenrood, v. Bohlex, I, 205, 239.]

Asïi, Ind., eene docbter van Djarasanda,
gehuAvd met K a n g s a , Inl. § 27.

Astina, AsTiNa-PATi ; zie Ilastina.

Aswa-nadi , Ind. aqw a-n adi (d. i. paarden-

rivier), een tak van de Jamoena, Inl.

18.

Aswatama, P. Ind. Aqwatthdman of- ma,

Jv. AswaTaMa
, gew. S^yaTaM^l , de zoon

van Drona (bij de nimf Wiloetama,
Jv.) ; bondgenoot der KK. in de jS. cT. ; — bij-

namen : D r o n a-p oetra, Dwidj a-s o e t a

,

Dwidjangsa, Wipr a-t a n aj a, Goeroe-
poetra, enz.: zie in vv.; Inl. n. 30, § 37,63;

B. J. 27, 8—9 ; 51, 20, vlgg.; 52, 6; 59, 9;

46, 2-10; 64-8.

IP. zekere olifant, B. J. 51,12—16, en

Kw. ald.

Aswi , 1°. Ind. Ac win of Aqwi^ dual. A q-

winau, tweelingbroeders , artsen des hemels
,

vaders van Nakoela en Sahadéwa bij

Koenti, Inl § 13.

IP. H j a n g Aswi , een bijnaam van K r 6 s-

na? Kw. Krt. 55,16,2-4.

Atas-angin , Mal. Jv. , boven den wind: al-

gemeene benaming van 't overzeesche Westen

,

het vasteland van Azië , Inl. n. 30.

atmadja , Skr. dtmadj a , zoon, ~dj a, dochter;

Jv. atmadj a, zoon of docht-er; — aan

't eind van zamenstellingen met eene voor-

afgaande a zamengetrokken , b. v. Ar k üt-

m adj a, Jv. Ar kat ma dj a, de zoon v,

Arka, -ka, q. v.

Awangga, AwaNGGa-DiPa , -PATi : zie Wangga.

AwjOETA ? een der KK. ; zie AjOETa.

Badjra-tiksna of Bradja -, eene slagorde , B. J.

12, 7—10, en Kw. ald. [Skr. wadjr a, hard,

ondoordringbaar; bliksem; dia-

mant, enz. ; ttk sj na., heet, scherp,

enz.: — dus z. v. a. de bliksemfelle ?]

Badra, Ind. hhadrd (d. i. de gelukkige,"

heilbrengende, vrome), Jv. BaDRa of

BaDRaiiiNi , eene vrouw van W a s o e-d éw a

(Jv. B a s o e-d é w a ;
— moeder van S o e b a-

d r a) , Inl. § 27, 74.

BaDEaHIN'I : zie BadRA.

Baga-datta , Ind. Bha-[di.i. geschenk der

goden of -der fortuin?), Jv. BaGa-r>ë-

Ta
,
gew. -DëNTa , Vorst van Pradjyoti-

s a (Jv. van S r a w a n t i-p o e r a) , vasal van

Djarasanda, Inl. § 35; bondgenoot der KK.

in de B.J., § 60, 63 (VII) ; B. J. 17, 23;

18,4-8.

BAGASKaRa, Jv., de Zon, Zonnegod, i5. J". 14,

17, 1 ; D , E en Kw. niet ; — misschien eene

verbastering van Baskara ? zie ald., en vgl.

Bagaspati , 1°.

Bagaspati , Jv. , P. de Zon, Zonnegod , B. J.

25,18, 2;D, E, Kw. niet; vgl. het vorige.

4
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11°. eeH reus, de schoonvader van Salj a,

Inl n. 20 ; Krt. 47, 33, 3.

Bagawan, Jv., titel van kluizenaars van vor-

stelijken rang, Inl. n. 20,30, enz. [Skr. bha-

gaw at o£ -w dn , eerwaardig; titel van

een' godgeworden heilige.]

Bahlika, Ind. -Itka, 1°. een zoon van P r a t
i pa;

ouder broeder van Santanoe, Inl. § 2;

—

2**. de B a h 1 i k a's , een naar hem genoemde

volksstam
, § 2, 41, 60.

*

> zie Wajoe.
Bajwatmadja

\

Baka of Waka, Ind., Jv. Ba,Ka, een reus,

door Bima gedood, Inl. n. 40, § 25.

Bala, Ind., gew. Bala-rama {-rdma), Jv. Ba-

Lu-DÉWu (Ind. Bala-déwa, een van zijne

bijnamen), zoon van Wasoe-déwa (Jv. Ba-

soe-déwu), bij Rohini (of bij Déwaki,
Ind.); ouder broeder van Krësna; incar-

natie van B a s o e k i ; gehuwd met R éw a t i

(Jv. Érawati, dochter van Saljn);— bij-

namen: Sankarsana, KakraSHna, Dj a.-

la,dara, Hali, Hal a-j o e d a. Hal a-d ara,

Vorst van M. a d o e r S. : zie in vv.

;

—Inl. § 27,

29,31—2, n. 67,84,§ 59, 63 (IX) , n. H5, §73;

B. J. 59, 14, vlgg.; 61, 2—17; 69, 18.

Bala-déwa : zie Bala.

Balahaha: zie bij Waluhaha.

Balandaka, Ind. -dhard, eene prinses van

Kasi, bij Bima moeder van Sarwaga,
Inl. § 33.

Bala-rama: zie Bala,

halé, Jv. een paviljoen, koepel, enz.;

—

Ba-

lé Si Gala-gala : zie Gala-gala.

Ballawa (d. i. kok), Ind., Jv. AbiluW^, val-

sche naam van Bima aan 't hof van W i-

rata, Inl. § 51—2.

Bambang , Jv. , tiiel van den zoon of leerling

van een' priester of kluizenaar, //i/. n. 37, enz.
O o

Buna Kling : zie Kling.

zie 't volgende.

Baxdondari , Jv. , eene dochter van Santanoe,
Inl. ü. 16.

Bangga : zie Wangga.

Baxoemati

Banoewati

Baxowati of -KOEW-, Jv., de jongste dochter

van Salja, gemalin van Doerjodanii;
Inl. n. 34.; B.J. 2,11; 5, 1, vlgg.; 21, 8;

50, 10; 64, 7, 15;69, 2—3; Kw. Bhdnoe-
mati (Skr. de schitterende, schoone)?

Krt. 5, 9, 8-10, 1 ; volgens andere MSS. ald.

BanOEwati of Takoemaxi. De Indische naam

is mij niet bekend ; maar Bhdnoemati komt

als een vrouAvenaam voor in Ls. XX. Skr.

tan o e beteekeat t enge r, slank; Avelligt ook

tanoemat , vt. -matd?

Baradmaaja., Jv. , een overzees(jh (Indisch) ge-

west, het rijksgebied van Pratipe'ja? zie

ald., en vgl. het volgende.

Baradwadja, Ind. Bharadwddja, Jv. Barat-

MaDja. of -MëDJa , een r ë s i , vader van D r o-

na, Inl. § 17; — vgl. het vorige.

BarATA, Ind. Bha-, een Vorst van Pratista-

na;— Barata's {Bha- o£Bhd-), zijne na-

komelingen, waartoe de KK. én PP. behooren,

Inl. § 1;— B h dr-at a-J o edha: zie Bvata-joeda,

BAUATMaDJa, -MëDJa : zie Baradwadja.

Bargawa, Ind. Bha-, een kluizenaar in Pan-

tjala, gastheer der Pandawa's, Inl. § 27 ;
—

ook een naam van P a r a s o e-r a m a ;— Jv.

panah Bargawa, de Bargaw a-pijl of -pij-

len, een werptuig van Bima, B, Krt,

59,14,4 [C : — Pargawa) , zoo sandjata Bar-

gaioa, L, Krt. 59,15,6-16,1;— anders gew.

Bargawastra , T, 15, 11, 2, enz.; Kiu. Bhdrga-

10 ds tra, Krt. 45,1—3,1;

—

Bh dr g aio a-qa^

ra, id., Kw. Krt. 59, 14, 4; vgl. Barla.

Barla , een werptuig van Doesasana? B. J,

59,15,6,16,1, en Kw. ald., in L verklaard

door Bargaw a-p ij 1.
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Baroena , Baroenastra : zie Waeoexa.

Basuxth, de Maan, B. J. 22, 3, 3. [Skr. bhd-,id.]

BASKaRa, , de Zon, B. J. 6, 2, 4 , enz.; Kw. Krt.

54, 8, 2 , enz. [Skr. bhaskar a, id., eig. de

verlichter.]

BASOE-DÉWa, : zie Wa-.

Basoekèsti, Jv.-sti, een vorst van Wirata,

ouder broeder van Santanoe? Inl. n. 5,

11— Vgl. het volgende.

BASOEKëTi, Jy.-ti, een vorst van Wirata,

vader van Doergandini.'' Inl. n. H — Vgl.

het vorige.

BasoekI: zie YfA-.

Basoe-pati , of BramanékjI , Jv. , een vorst van

Wirata, Inl. n. 5.

BASOEKaTa, Jv. , een vorst van Wirata, zoon

van den God W i s n o e , Lnl. n. 5.

Baswaeat, Jv., een zoon van den God Ba-

s o e k i , Inl. n. 12

.

Batara , Jv. -ta - , titel van voorname goden , als

B t. Goeroe, -Wisno e enz., B. J. 1, 8; 5,

8, enz. [Skr. hhattdra, eerwaardig,

heilig.]

Bé, het zesde jaar van den Jav. tijdkring van

acht jaren, Vrd. 17.

Belah , Arga — : zie Arga.

Bérawa, Kw. (Krt. 54,3,3—4), Jv. Tjanda- of
_, . o

T
o , o o

Pratjanda-berawa, gew. -birawa, een

tooverformnlier of wonderdadig wapen van

Salja, dat allerlei verslindende monsters voort-

brengt: eene nalatenschap van zijn' schoonvader

Bagaspati, I?il. n. 20; B. J. 43, 12; 47, 9:50,

12; 55, 6^15; 54, 4—12; Krt, 47, 33, 3. [Sla%

bhairawa, vreeselijk, schrikwekkend;

ook een naam van Siwa, inzonderheid van

zijne openbaring in zekere wezens van minderen

rang , onderscheiden in acht soorten , die aan

verschillende schrikwekkende eigenschappen be-

antwoorden ; Tj and a-b hairawa, eene van

die soorten, van f ^' a w rf a , heftig, heet; e^^

daemon;- pratj anda, brandend, fel,

WlS.]. Vgl. BlR^Wa, BlWHKil.

bèri , Jv., zeker speeltuig : eene soort van bek-

ken, B.J. 12, 16; 18, 1, enz.

BiLA, Ind. Bhild? eene vrouw, die met vijf

zonen in den brand van 't Lakhuis omkwam,

Inl. § 23.

BiMA, Ind. Bhima (d. i. vreeselijk), Jv.

BiMa , de tweede der vijf P a n d a w a's , zoon

van Koenti bij den God Wajoe (Jv.

B a j o e) , of, in naam , bij P a n d o e ; gehuwd

o. a. met H i d i m b a (Jv. A r i m b i) , vader

van Gatotkatja, enz.;— bijnamen: Wrë-
k o d a r a (in 't Jv. zijn meest gewone naam)

,

B i m a-s éna, Se' na, Brat a-s é n a , B a-

j o e-poe tra, Bajwatmadja, Maroet-
soeta, Pawan a-s oeta, Heer van Pa-

mënang,-van Djoedipati, Boenkoes,

BallaAva, Abilawa, Djajanta, Dja-

j a-1 a g a : q. V.; ~— Inl. § 13 en vervolgens ;

B. J. 7, 9; 9, 8—12, enz.

BlMa-POETRa ,— sOETa , enz., B i m a's zoon,

d. i. Gatotkatja, B.J. 27, 14,7, 23, 3,

enz. ; Kii;. Krt, 28, 2, 5—4 , * , enz,

BraiA>jjOE: zie Abimanjoe.

BiMA-sÉKA , Ind. B hl- (d. i, meteen schrik-

wekkend heir), bijnaam van Bima,
Kw. Krt. 55, 7—8, 60, 20, 3-21,1, enz.

Birawa , Tjanda—, Pratjanda^--. zie Berawa;

B a t a r a,— : zie BlWARA.

BisMA , Ind. Bhisjma (d. i. v r e e s e 1 ij k) , Jv.

BiSMa, , een heilige , de zoon van Santa-

noe en Gangga of Djahnawi (Jv. D j ë-

n a w i) ; incarnatie van D y o e ; oudoom en

opvoeder van de PP. en KK. ; bondgenoot

en veldheer van de laatsten ;— bijnamen : D é-

w a-b rata, Santano e-p oetra, Santa-

nawa of Santano e-d ja? Gangg a-3 o e-

ta, Djahnaw i-s oeta, Pitamaha: q.v. ;

—

lnl § 3, 7—9, 11, 15, 17, 29, 47, 53, 61, 63,
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66;JS. J". 3, 9—10; 4, 7; 6,4, 13; 7, 7; 11,

20; 13—17; 34, 9—14.

BiSMAKA , Ind. Bhtsjmaha, een voi'st der

Bodja's, bijgenaamd Hiranj a-r om a, q.

V. ;
— Jv. BiSMaKa, , Vorst van Koembina,

zoon van Koen ti-b o d j a, en jongere broe-

der van B a s o e-d é w a en K o e n t i ; in

zijne jeugd Ar ja Praboe gelieeten ;
— va-

der van Roekmini, de vrouw van IC r ë s-

n a , Inl § 27, 35.

BiWa,Ra, Batitra—, N, Krt. 7,1—3, tot ver-

klaring van 't Kav. Kala Mretyoe (de

God des doods) ; L ald. B a t t'i r u Bir aw a.

In Kw. 25, 7, * vindt men ook B t. B i w a-

r a , verklaard door K a 1 a n t a k a. Wei-

ligt is 't eene verbastering van B é r a "w a

[q.v.], en beteekent dus Siwa als verdel-

gende godbeid ?

Bjasa. : zie TVjasa.

Bof(ja, Ind. Bliodja^ een volksstam, bebooren-

de tot de Jadawa's, Inl. § 27; strijden

in de B. J. onder K r e t a-w a r m a voor de

KK, Inl. § 60.

Bodjakata , Ind. Bhodja kata, eene stad
,
gesticht

door R o e k m i , Inl. § 27; de B o d j a k a t a's
,

bondgenooten der KK. in de B. J., Inl. § 60.

Boekoer Pajirjarib-ai'ib , Jv., een gebouw bij den

ingang des hemels , G.R. ; B. J. 57, 3, i, en

D, E ald. i Kiü. niet.

BoENKOES , Jv., het vlies , dat de vrucht in den

moederschoot omhult , G. R. ; S i—, of BiMa—

,

bijnaam van Bi ma in zijne jeugd, wegens

't vlies , waarin hij ter wereld kwam , Inl. n. 22.

boepati , Jv., vorst, landvoogd, regent,

B.J. 25, 21; 27, 21, enz. [Skr. bhoe-pati,

ongeveer hetzelfde: lett. landheer.]

BOERI , Ind. B ho er i
,

(oudste ?) zoon van S o-

m a-d a 1 1 a , den Vorst der B a h 1 i k a's , Inl.

n. 92.

BOERI-SR.WTA , Ind. Bhoêri-^ratvas{d.i. v e e 1-

of w ij d vermaard?) Vorst der B a h 1 i-

ka's, (middelste?) zoon van Somadatta;
bondgenoot der KK. , Lil. § 60, n. 103 ;— Jv.

BoERi-SKawa, zoon van Salja, Inl. n. ü-2;

B.J. 2ó, 8—18; 25, 6; Kw. Bhoêri-qra-
wa (niet -wasoi -wah volgens de Skr. spel-

ling), bijgenaamd Somadatta-tanaja, de

zoon van Soma-datta, Krt. 23, 8,3-4 en

• 10, 1.

hoeta, Skr. bhoéta, Jv. ioeta, incarnatie van

een' afvalligen geest, daemon, reus, titan,

Inl. n. 22 , 9.i : B. J. 7, 3, n.

,

enz.

hoeioana of ba- (Skr. bhoewana, wereld;
hemel; menschdom, enz. ; bha-, v e r-

bl ij fp laats, woning); Bari—, Indra (Én-

dra)— , Loka—, enz.: zie in vv. [In al die za-

menstellingen heb ik bij de uitgave van den

tekst, met het oog op de even aangehaalde be-

teekenissen
, gemeend de schrijfwijze h oew ana

(welke ook buiten zamenstelling , in de be-

teeken^s van wereld, in 't Jav. bijna uit-

sluitend gebruikelijk is) als de meest eigenaar-

dige te moeten verkiezen ; doch heb sedert

meenen te bespeuren , dat de meeste en beste

codd. juist in die zamenstellingen doorgaans

baw ana hebben , welke vorm dus waarschijn-

lijk de ware is.]

hok , Jv. , moeder; gewoon voorvoegsel V(5ór

namen van vrouwen; Inl. n. 85; Bok Lara,

titel van een jong meisje, Inl. n. 11, 81.

Bradj a-tiksna : zie Badjra—

.

Brahma, Ind. -man of -md, Jv. BnaMa, een

der opperste goden
,

gehuwd met S a r a s-

wati (Jv. Raras-ati), Inl. n. io, 48; B.J.

49, 4, 3; 50, 11, 6; ^?<;. Krt. ald. en bij 66,

4, *, vlgg.

brahmaan , Skr. br dhmana, een man van de

priesterlijke of hoogste kaste bij de Ilindoe'e,

Ld. § 12, 17, enz.

Brahma-sara .,
-qara: zie 't volgende.
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Brahmastra, Ind. ~md- (d. i. wapen van Brah-

m a) , Jv. Bramastra , een fabelachtig wapen

,

van B r a h m a afkomstig , en door verschil-

lende personen gevoerd : door D r o n a , Inl.

§ 18; door Kar na, ib.; B. J. 28,10; door

Ardjoena, Inl. n. 40 ; B. J. 29, 5; 45, 8 —18;

door Bisma, 14, 11; door Aswatama,
Inl.% 63, 69; Kiv. Krt. 67,5,0-7: Brahma-
(^ara, id.— In de B. J. wordt het voorgesteld

als een werptuig , dat vuur voortbrengt ; braina

wordt ook verklaard door v u u r.

brahmatjari , Skr. -tjdrin of-ri, iemand die de

gelofte van kuischheid heeft afgelegd , Inl. § 7.

BkhMh : zie Brahma.

Bram&h of BKAMaxa-KaDja , Jv. , een zoon van

den God B r a m u , en schoonzoon van W i s-

n o e , Inl. n. 12.

Bramaxkku of Basoe-païi , Jr. , een vorst van

W i r u t u , Inl. n. 5

.

Bkamaxi, Jv. , een zoon (of dochter ?) van den

God B r a m a , vader (moeder ?] van P a r i k ë-

n a n , Inl. n. 12.

Bramastra: zie Brahmastra.

Brata , Brat a-s t r ij d : zie Brata-joeda.

BRaTa-DJaJa , Jv. , een bijnaam van S o e b a-

dra, de zuster van Krësna, Inl. n. 43.

Brata-joeda , de strijd tusschen de K o r a w a's

en Pandawa's; het gedicht, waarvan die

strijd het onderwerp uitmaakt, — B.J.l^

1—4; 69, 25—6, enz.;— Joeda-Brata, de Bra-

ta- s t r ij d , hetzelfde , 2, 4, i- [Skr. B hdrata-

j o e dha, de strijd tusschen de nako-

melingen van Barata; — zie verder Vrd.

2, vlgg.]

BRaTa-sÉxa, Jv., een bijnaam van Bima, Inl.

n. 22, 26, 30, 38, 40, 41.

Brêhad-bala : zie WRë-,

BRèHAD-RAïA , Ind. -f A a (d. i. met een' groo-

ten wagen), P. een zoon van Wasoe,
den Vorst van Magada; vader van Dja-

r a s a n d a , I?il. § 35; IF. zie WRëHAD-EALA.

Bröhaxn^ala : zie WRë-.

Daha, een voormalige naam van 't landschap

Këdiri op Java, of van een' ouden rijks-

zetel ald. , Kw. Krt. 69, 4, 4, vlgg.

daitya , Ind., Jv. ditya, afvallige geest , daemon

,

titan , reus , Lil. § 14, 47; B. J. 7, 3, enz.

Damagosa , Ind. Dam a-g h osj a^ de vader van

Sisoepala, Inl. §37.

Dama-granti of -GRANïiKA , Ind. Dam a-g ran-

thi of -g

r

anthiha (d. i. kransvlech-
ter, Ls.), valsche naam van Nakoelaaan
't hof van Wirata, Inl. § 51.

DanaxdjaJA , Ind. Dha- (d. i. overwinnaar-
of veroveraar van rijkdommen? vol-

gens anderen versmader van rijkdom),

Jv. ÜANAXDjaja , een bijnaam van Ardjoe-
na, in B. J. Dj. zijn meest gewone naam;

Kw. passim;— in 't Jv. soms verlengd tot

ANDAXAJIDJaJa , B. J. 29, 5, 1 ; 42, 1, i , enz.

DaNa SALiRa, een zoon van Ardjoena, Inl.

Danghjang , Dangjang: zie Danjang. [n. 61.

Danjang , Jv. D a-, ook Dangjang of Dang-

hj ang, een gewoon voorvoegsel vdór den

naam van Dr o na, B. J. 12, 21, 6; 17, 16,

3, enz.; Kw. passim. [Bij mijne tekstuitgave

heb ik de voorkeur gegeven aan de schrijf-

wijze dang hj ang , dewijl deze in mijne Kw.-

codd. de meest algemeeneis, schoon met vele

afwijkingen , als dahj ang , dangjang.,

dang nj ang., dang njiv ang, terwijl de vorm

cl a 71j ang schier uitsluitend , maar dan ook,

zoover ik heb kunnen nagaan , standvastig

,

in de omwerkingen voorkomt. Het schijnt

intusschen aan geen' ernstigen twijfel onder-

hevig, dat het woord gegrond is op het Skr.

dhanya, gelukkig, braaf, enz. (G. R.),

gelijk de voorvoegsels Sang en J ang of

Hjang op de Ski*, voornaamwoorden «a en

ja, en dat alzoo de schrijfwijze der omwer-
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kers de voorkeur verdient.]

DaRMa, P. Ind. Dha-^ Jv. Darm^, de God

der geregtigh.eid
;
geïncarneerd in Widoera,

Inl. § 10; vader van Joedistira (§ 13),

die ook wel als zijne incarnatie wordt voor-

gesteld {Kto. Krt. 10, 10, 1-6; 69, 4, 4-5);—
Jnl. § 42, 50; B. J. 69, 4—5.

DAEMa-POETRa, -SOETA , -TMADJA , enz., de

zoon van Darma, d. i. Joedistira,

B. J. 2, 6, 2; 8, 30, 2 , enz. ; Kw. passim ;
— ook

Darma-waxgsa , R. Krt. 16, 21, vlgg., enz.;—

,

andere zamenstellingen zie beneden.

11°. Jv. ÜARMa? een der KK.: zie DoE-

SAHaSa, en vgl. het volgende.

DABKa DiRGANTaRa, een der KK., B. J. 20,

8, 4 {volgens anderen DoERGANTa e n Doer-

GANTaRa) ; R. W. 82; vgl. ÜAEMa, 11°, en DiR-

GANTaRa.

ÜARMa-DJATi, of sOERa? cen der KK.: zie

DOERMa-DJATI.

ÜARMa-JOEDa , een der KK. , jB. J. 20, 8, 5

;

RW. 84.

Darma-WANGSA : zie Darma I°.

Daroeka , Ind. D -, de wagenmenner van K r ë s-

na, Inl § 74*

Dasa , Ind. D a-, een volksstam ;
— de Vorst

der Dasa 's, pleegvader van Satyawati,
Inl § 4,7.

DaSaPATi, Jv,, een Vorst van Giling Wësi,

schoonvader van Pariksit, Inl n. 120.

Dasarha, Ind. Bdqd-, een volksstam, Inl § 27.

Dasarna , Ind. -q a-, een volksstam , Inl § 60.

Daumja, Ind. Dh-, Jv. DoMJa, een priester

in dienst van de Pandawa's, Inl § 26,

44, 50, 65.

DëSTaRaTa : zie DRëTA-RASTRA.

déwa^ Jv., Skr. -wa, goddelijk wezen van 't

mannelijk geslacht , inzonderheid van minde-

ren rang, B. J. 1, 11, enz.

DÉwa-BRaia (Ind. Béw a-w raia^ Wls. , d. i.

de godvruchtige, godgewijde), een

bijnaam van B i s m a , B. J. 1 4, 2, 6 ; 1 5^ 12,

9. enz.; Kw. Krt 14, 2, 4-7; in Lk. zijn ge-

^wone naam, Inl n. 6.

Déwa-datta (d. i. godsgeschenk), Ind., de

veldhoorn van Ardjoena, Inl § 45 ; Wls.
;

Krt. 12, 10, 2, vlgg.; Kw. Krt. 25, 4, 6- 6;—
Jv, Dewa-deta, gew. -denta, het krijgsbek-

ken van Joedistira, B. J. 10,12; 23,6,
Déwli-deta: zie 't vorige. [53, 29.

DjÉwa-jAKSa , Jv. , de reuzenvorst van D j a d j a r

Sèwoe; eene metamorphose van Krësna,
Inl n. 84.

Déwajana ; KRëSNA {-sj n a)—, een bijnaam van

Wjasa, Kw. (buiten Krt.) 51, 12, i; — vgl.

DWAIPAJAKA.

Déwaki, Ind. -hl f eene vrouw van Wasoe-
d é w a , moeder van Krësna (en B a 1 a-

r am a ?) , Inl § 27, n. 9
, § 74.

Djswamidoesa , Ind. -mtdhoesja, de groot-

vadervan Wasoe-déwa en Koenti, Inl

§60.

DÉwa-NaTa, (d. i. Godenvorst? of godde-
lijk vorst?) Jv. , een bijnaam van P a n-

doe, Inl n. 19-

Déwapi , Ind. -w a-, een zoon van P r a t i p a,

ouder broeder van Santanoe, Inl § 2.

DÉwaRa , Jv. , een reus , metamorphose van S o e-

b a d r a , Inl n. 84.

dewi; Skr. de'ioi, Jv, cZèwi, godin, 7n^. n. 48;

—

in poëzij ook een gewone titel van voorname

vrouwen, B. J. Ai^ 15; 6, 14, enz.

Déwika, Ind. -ka, eene prinses van Sibi,

gemalin van Joedistira, en moeder van

Jaudéja, Inl § 33.

dig-widjaja , Skr. overwinning der wereld-

streken, d. i. onderwerping van alle om-

wonende vorsten en volken, Inl § 36,48.

dioe , Jv., z. V. a. b o e t a , of eene soort van

b o e t a
,

q. v. , B.J. 7, 3, 43, 3, enz.

3
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DiPaJaKa ; KRëSXa—, Jv., een bijnaam van A b i a-

s a , Inl. n. 13 ; — denkelijk eene verbastering

van Dwaip dj ana, q. v.

dipati : zie adipati.

DiPTIa : zie PaïfTJa-WaLa.

Dirada Meta : zie Dwirada Meta.

DiRGa-MaNTKa ? een der KK. ; zie 't volgende.

DiRGA-xÉTEA? een der KK., Kw. Ert. 23, 8,

2—3; volgens anderen DiEGa-MaNTRa ; vgl. Tji-

ïRa-DiRGa-MaXTEa [Skr. dir g ha, lang; né-

tra, oog; mantra, toover formulier.]

DiRGA^JTaRa , een der KK., Lk. ;
— vgl. ÜARMa—

,

TjITRa—

.

DiRGaSOEEa, een der KK, S. /. 20, 7,7 (A:

SOERa-DIRGa) ; RW. 78.

DiTIa : zie PaXTJa-WaLa.

ditya : zie daitya.

DiwAKicaBa, , de Zon, Zonnegod, 5. J". 5, 6, 5,

enz. [Skr. diw dkar a, id., eig. de voort-

brenger van het daglicht.]

Djadjar Sewoe , Jv., het rijkgebied van den reus

D e' w a-j a k s a , Inl. n. S4.

DjAGAD-NaTa

Djagad-pratinkah

DjAGANNATA, Ind. -ndtha (d. i. Koning der

wereld), een bijnaam van W i s n o e en

van K r ë s n a , Inl. § 27; Jv, DjAGAD-Na-

Ta = Wisnoe? B. J. 25, ll,i;=Batara

Goeroe, d. i. Siwa? 1, 9, i; D, E, /sTr^.

43, 19,6—20, 2; onzeker 42,1,8;— soms ook

in 't Jv. vertaald Djagad-peatixkah
, (van

pratinkah, bestuur, regeling), B. J.

1, 9, 2; 21, 16, 6; D, E, ald. en Krt. 44, 2, 6;—
overal voor Batara Goeroe, d. i. Siwa?

Djahnawi, Ind. DJ dhnawz, een bijnaam van de

rivier Gangga, als dochter van Djah-

KOE , een' heilige , die hare wateren verzwolg

en weder uitstortte , Wls. ;
— Jv. Djanawi

of Djë-, de vrouw van Santanoe, moeder

van B i s m a , Inl. n. 6.

zie 't volgende.

DjAKAWi-sOETa , de zoon van Dja-
nawi, d. i. Bis ma, "N, Krt. 16, 21, vlgg.

DjAJA (d. i. o ver winning), Ind., een bijnaam

van Joedistira, Inl. § 50.

Djaja-Baja , Jv. , een Vorst van K ë d i r i op

Java, eene incarnatie van Wisnoe of van

Kr ë s n a, Inl. n. m-, B. J. 1, 3—12; 2, 1—3;

69, 20—7; over zijn' leeftijd zie Vrd. 6—7. [Skr.

djaja, overwinning; bhaja, vrees;—
dus: die de vrees overwonnen heeft?]

Djaja-DARMa, een der KK. ? zie DjaJa-wiPvJa.

Djajad-bala
,

(d. i. met een overwinnend
heir), Ind., een naam van Sahadëwa,
Inl. § 50.

Djajad-eata , Ind. -rat ha (d. i. met een'

overwinnenden wagen), Jv. DjajaDRa-

Ta, de Vorst der Sindoe's (Jv. de aange-

nomen zoon van Sapwani of Widja-was-

tra, den Vorst van Bana Kling), gehuwd

met Doehsala (Jv. Doersilawati), de

zuster van Doerjodana; bondgenoot der

KK. in de B. J.;— bijnamen: Sindoe-nata,

-pati, -radja, Sindoe Kalangan, Tir-

ta-nata: q.v.; in de B. J. DJ. is de meest

gewone naam SiXDOEEëDja of -BDJa ;— Inl.

. 22,M,§ 41, 49, 60, 63 (VII), 70; B. J. 6,

17; 14, 12, 5; 20, 5—13; 21, 6—7, 14; 24.

Djaja-KAENa of KOENDJaJa— , Jv. , een Vorst van

Awangga, door Karna gedood, J«Z. n. 34.

Djaja LaGii (d. i. Overwinnaar in den

strijd), Jv. , een valsche naam van Bima
te Wirata, Inl. n. 83,84.

Djajanta, Ind., een bijnaam van Bima, Inl. § 50.

Djaja-PATI , een der KK. , B. J. 20, 6,5 (volgens

anderen Djaja-sëKTl) ; RW. 48.

Djaja-piTaNa , Jv. , naam van Doerjodana in

de Lk. , Inl. n. 26.

Djaja-eata , -rat ha? een bloedverwant van

Karna, Kw. Krt. 26, 3, 1-3.

DjaJa-sëKXl, een der KK.: zie DjaJaPATl.
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Djaja-sÉ^^a , een der KK. of bondgenoot der

KK., B. J. 15, 5, 2; Eiu. ald.: Djajat-séka.

DjHja,-S0ESÉxa, , een der KK. , B. J. 14, 12,

G; 20, 6, 4; Krt. 25, 8, 2-3; T, 25, 9,2;

45, 7, 6 (A ald. : DoEKSÉxa) ; — RW. 50; Lh.

DjaJa-TJiTRa , een der KK., Krt. 25, 8,2-3;

RW. 58.

DjAJAT-sÉKA (d. i. met een overwinnend
heir), P. Ind. , een naam van Nakoela,
Inl. § 50.

IP. een Vorst van M a g a d a , zoon van

Djarasanda; bondgenoot van de PP. in

de B. J.,— Inl. n. 64 , § 60, 62, n. 102.

111°. zie DjujH-sÉNa.

DjHja-wiKaTa , -ia, een der KK. , B. J. 1 4,

12, 7 ; 20, 6, 6 ; 59, 9, 3 , en Ew. ald. ; RW. 49; LL
[Skr. wikata, groot, vreeselij k, Wls.]

Djaja-wiRja (d. i. uitstekend in helden-

moed ?) , een der KK. , B. J. 20, 6, T (vol-

gens anderen Djaja-DAMIa) ; RW. 44.

DjaLaDafta , Jv. , een naam van BaLa-DÉwa in

Lk., Ld. n. 48.

Djala-toenda , Jv. -d a , een diepe put , in of na-

bij de vlakte van Djati Rogèh, Inl. n. 28 , 38.

[Skr. djala water; toenda, muil, mond.]

Djambaavax of -BOEWAX , Ind. Dj dmbawat

,

~h o e IV at of -wan, een fabelaclitige beer

,

schoonvader van K r ë s n a (Wls.) ; denkelijk

dezelfde als Djamboeman? zie ald.— Jv.

Kapi DjèsiBAAVAX , een aap \kapi, Skr. a a p],

vader van de volgende , Inl. n. öO.

DjAMEaWATi
,

geAv. Djë-, Jv. , eene vrouw van

Krésna, dochter van den aap Kapi Djëm-
bawan, Inl. n. 50,U5. [Ind. Djamboematt,
eene nimf, ' Wls. ; waarschijnlijk de dochter

van Dj amboeman, Djambawan of -boe-

wan
, q. V.; en welligt ook genaamd Dj a m-

bawati of -boewati.\

Djamboeman , Ind. -mat of -man, naam van

een' aap , Wls. ;
— vgl. Djambawan.

DjAMBOEMATl: zie bij DjAMBaWATL

Djamboewan: zie bij Djambawan.

Djahboewati: zie bij DjAMBaWATl.

Djanaka, f. Ind., Jv. DjANaKa, een vero-ode

heilige, vroeger Vorst van Mitila (Ls. XIV;
Jv. van Mantili, B. J.W.\ S. J. 5, 4, vlgg.;

6, 8, vlgg.; 7, 12; 8, 26; 50, 6.

IP. Jv. DjANaKi°, een bijnaam van Ar-
djoena, Jn/. n. 22; B.J.IQ, 16,2, 17, 5; 59,

18,5; in D, E en Kw. niet;— in Xi. zijn ge-

wone naam.

DjANAMÉDjAjA , Ind., een Vorst van Hastina,

de zoon en opvolger van Pariksit, Inl. §77.

Djanapadi , Ind. dj dnapadi, eene nimf, on-

derstelde moeder van Krëpa, Inl. § 17.

Djanardana, Ind. -nd7'd-{d. i. door de men-
schen aangebeden?), Jv. DjANARDaNa,

een bijnaam van Wisnoe en van Krësna;
Inl. § 27;— van Krësna, B. J. 55, 9, i; 61,

17, 1; Kw. passim.

Djanardanari ? een bijnaam van Wisnoe? B.

J. 69, 21,1; D, E en Kw. niet. [Welligt uit

het vorige en Haei = W i s n o e ?]

Djanawi, -sOETtï: zie Djahnawi.

Djara, Ind. -ra, een jager, die Krësna dood-

de, l7il.§ 73.

Djarasanda, Ind. Djardsandha, een Vorst

van Magada, zoon van Brëhad-rata, en

schoonvader van Kangsa, Inl. § 18, 27, 35,

63 (VII); zijne zonen, § 35.

Djatasoera, Ind.— t ds o era? Jv. Dj atasoe-
ra, een reus (Jv. Vorst van Giri Loewa,

L, Krt. 27, 25, 3-4), door Bi ma gedood,

Inl. § 46; zijne zonen, B. J. 27, 25, 3; Krt.

ald. en bij 30—2. [Skr. djatd, eene h aar-

wrong of kapsel, door boetelingen ge-

dragen; soera, een god; as oer a, afval-

lige hemelling, reus.]

Djati Bogeh, Jv., eene plaats, Inl. n. 30,

Djatoe-greha , Ind. Djd-, het Lakhuis, de
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brandbare woning te Waranawata, waar-

in de Pandawa's moesten omkomen, InL

§ 23 ; Dj dto e-w é gma, id. , Kw. Krt. 45,

10, 1—3. [Skr. wégma= greka, huis.]

Djatoe-wésma , — qma : zie 't vorige.

Djawa : zie Java.

DjAWALGANi, Ind. -rai, de vader van S andja-

ja, Inl § 61.

djawata, Jv., een god van minderen rang, .B. J".

1, 11; 7, 8, enz. [Skr. déwata, id.]

DjëMBawATi : zie Djam-.

DjëNAWl : zie Djahnawi.

JDjenggala, Jv., een voormalig rijk op Java, ten

zuiden van 't hedendaagsche Soerabaja, Krt.

69, slot.

Djimawal , Ar. Jv. , het derde jaar van den Jav.

tijdkring van acht jaren, Vrd. 28.

Djoedipati , Jv. - d i-, een land van B im a , B. J.

9, 9, 7; 10, 1, 2; Kw. niet;— volgens Lk.

(XXin, Alap-alapan Srikandi) doorhem

in bezit genomen, nadat de vorige vorst, de

reus Soepala, door Ardj oen a gedood was.

DjOETiMAN , Ind. -mat of -tndn, een Vorst der

M a d r a's , schoonvader van Sahadéwa, Inl.

§ 33.

djring , Jv., zekere boom: zie Vi't. 10, 3, en n.

DOEHSALA, Ind. -cald, Jv. DoEESiLaWATi of

DeSsi— , eene dochter van Drëta-rastra,

gehuwd met Djajadrata, Inl. § 14, 41.

Doepa pepanggil , Jv. Adji , een tooverfor-

mulier , om afwezenden tot zich te roepen , Inl.

n. 20 [doepa, Skr. dhoêpa, wierook;

pang gil, Mal. Jv. , roepen.]

DOERDJAJA (d.i. moeijelijk te overwinnen?),

of KÉKA DoERDJAJA ? een der KK. , Kw.

Krt. 25, 8, 2-3; RÉKa DOEEDjaJa, D, E,

ib.; T,14, 13, 3; 25, 9, 3; 45, 7, 5;— RW. 5;

DOEEDjaJa,; 54: RÉKa D.

DOERGaDaNa , -DINI : zie DOEEGANDaNa , -DINI.

DoERGaHaNGSa ? een der KK. : zie DOESAHaSa.

DoERGAMONQ? een der KK.: zie DOEEMaNGSa.

DoEEGANDaNa of DOERGaDaNa, Jv., een prins

van Wirata, later Maswapati: zie Mat-

sya. [Skr. doerg andhana, stinkend.]

DOERGANDINI of DOERGaDINI, Jv. =Ind. SaTYA-

WATI, q. V.

DOERGANTa ? een der KK. : zie DARMa DiRGANTaEa.

DOERGANTaRa ? als voren : zie ib. ;
— RÉKa Doer-

GANTaRa: zie TjITEa DiRGAXTaRa.

DoEEGa-pATi? als voren: zie DoEEMa-GATl.

DoERJODANA, Ind. -d h tt u a (d. i. slechte strij-

der, die een' onregtvaardigen oor-

log voert, Wls.), Jv. DoERjODaNa, -JOE-,

Droe-, enz., de Vorst van Hastina {Jv.

Astina), oudste der honderd KK. of zonen

van Drëta-rastra (Jv. Dëstarata) en

Gandari, gehuwd (Jv.) met Banowati, de

dochter van Salja;— bijnamen: Soej o da-

na (in jB. J. dj. en Kw. zijn meest gewone

naam), Koeroe-pati, Koeroe-nata, Ko-
rawéndra, Korawéswara, Astina-pati,

Hastinéndra, Gandaréja, Djaja Pi-

t a n a : q. v.;— Inl. § 14 en vervolgens ; B.

J. passim.

DOERMa : zie DOERMa-DJATI.

DOEEMa ANGSa-aNGSa: zie DOERMa-saHaSa.

DoERMADATi: zic 't volgende.

DOERMa-DjATi ? of sOEEa ? een der KK.

,

B. J. 25, 9, * (anderen : DAEMa-DjAil-sOEEa

:

zoo ook Lk. en R. W. 83; B. J. W. : DAEMa-

DJATI en SOEEa-DOEEMa) ; D, E, Krt. 14, 12,

6, en 23, 8, 2—3; Ew. ald.: Doermadati of

-DjATi , of SOERA. Waarschijnlijk moet men

lezen D oer ma djdti-soêra^ en dit dj d 1 1-

soêra niet , met de omwerkers , als een ge-

deelte van den naam opvatten, maar als een

vereerend epitheton, in den zin van den ge-

boren'- of echten krijgsman; zoodat de

naam dan alleen DoERMa zijn zou.

DoERMa-GATi? een der KK., B. J. 20, 8, 2.
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(volgens anderen DOERGa-PATi) , RW. 10.

DoERMa,NGSa? als voren, ib. (anderen: Doerga-

mong) ; RW. 8 ; LL
DoERMa-SaHa ? als voren : zie DOERMaSaXa.

DoERMa-SAHaSa ? als voren , JB. J. 25, 9, 5 ; an-

deren : DOERMa ANGSa-aXGSa , of SoERa-DOER-

Ma en ANGSa-aXGSa;— zie ook DoERMaSaNa.

DoERMaSaKa? als voren, Krt. 23, 8, 2—3; ande-

ren ald.; DOERMa-SaHa of -SAHaSa; Vgl. dit

laatste.

DoERMOEKa (Skr. -Joha, Ie e lijk- of schrik-

wekkend van gelaat), als voren, ^rf. 29,

11; T, 35, 26—7; 37, 14, i; 59, 9, i ; C, Krt.

45, 7, 7; RW. é;Lk.

DoERNa : zie Drona.

DOERSAHaSa : zie DOESA-.

DOERSaN'a ? of DOERSaNaSaHa .'' een der KK. : zie

DOESAHA.

DoERSASaxa: zie DoESASAifA.

DoerSÉxa ? een der KK. : zie DjaJa-SOESÉNa.

DOERSILaWATI : zie DOEHSALA.

Doerwa: zie Droevp-a.

DOERWAMOTJaNa : zie DOERWI-.

DoERVsraSa, een pandita, /wZ. n. 20. [Skr. doer-

wdsas, slecht gekleed; eign. van een'

heilige.]

DoERWlMOTa of -motaha: zie 't volgende.

DoERWiMOTjaNa ? eender KK., Kt-t. 23, 8,2-3;

anderen ald.: Doerwa-, -wiMOTa, -wiMO-

taxa: ZOO RW. 13. [Skr. wimotjana, be-

vrijding.]

DoESAHA ? als voren , ib. ; anderen ald. : Doer-

SaNa of DOERSasaSana ? zoo RW. 9.

DOESAHaSa ? of DoESAHasa-DARMa ? als voren , B.

J. 20, 8, 3; anderen ald.: DOERSAHaSa of—DARMa

(zoo RW. 12); anderen: DOERGaHaNGSa (RW. 7:

DoERGaNGSa). [Skr. s aha sa, geweld,
wreedheid, enz. ; dus D o ehs dhasa of

D o e s s d- z. v. a. de zeer geweldige of

w r e e d e ?]

DOESASAKA, Ind. Doehqdsana o£ Doecqd-

ld. i. onhandelbaar, raoeijelijk te lei-

den, WlS.), Jv. DOESASaXa, gew. DOERSA-

of Droesa-, een der KK., de tweede in

ouderdom, volgende onmiddellijk op Doer-

jodana (volgens RW. op Doersilu wati)

,

Inl. § 14, 42, 63 (VIII), B. J. 4, 20; 6, 4, 7,

15—6; 14, 12, 3; 20, 8, o, enz.; 59—40.

DOESTaDJOEMXa : zie ÜRëSTA-DYOEMXA.

DOMJa : zie Daumja.

Draupadi, Ind. -di, Jv. Dropadi, gew. Droe-,

de dochter van Droepada, (Jv. Droepa-

da), den Vorst van Pantjala (Jv. Tjam-

p a 1 a)
,
gehuwd met de vijf P a n d a w a's

(Jv. met Joedistira), en moeder van een'

zoon bij elk van hen (Jv. van Pan tj a-wa-

l a) ;— bijnamen : Krësna, Droepad a-t a-

naja, -poetri enz. , P a n d o e-p o e t r a-

dajita, Malini, Prinses van Tjam-
pala: zie i. v. v.;~ Inl §20, 26, 28, 33,

41—2, 44, 49, 51—2, 63 (X), 65, 76; B. J.

7, 10; 10, 7—8; 50, 7—8; 40, 1, 9; 61, 11;

64, 16—7; 65, 8—10, 14; Krt. 66, 15, vigg.

Drawalika: zie bij ARDa-WALlKa.

DRësiLaWATi: zie Doehsala.

ÜRëSTA-DYOEMNA , Ind. Dhresjt a- (d. i. fo r s c h

van kracht), Jv. Dresta-dyoemna, gew.

-djoemna of -dj o emena, ook Droes-

t a-, D o e sta- , enz. ,
> de zoon van Droe-

pada, den Vorst van Pantjala (Jv. Tja m-

pala); veldheer der PP. in de B.J.;—
bijnamen : Droepada- poet ra, -tanaja

enz.. Prins van Tjampala: zie i. v. v.

— Inl. § 20, 37, n. 8G , § 58, 63 (X) ; B. J.

9, 1; 10,6; 13, 8; 15, 7; 20, 25; 50, 11;

Krt. 51, 7, 2-10, 3; T, 51, 17—8; 52, 1—3;

64, 8, enz.

Dr6sta-kétOE , Ind. Dhr e sj fa- (Skr. dhr e sj-

ta, onverschrokken; bemagtigd; enz.;

kétoe, vaandel), Vorst van Tjédi,

I
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zoon van Sisoepala, Inl, § 37; aanvoer-

der van een der zeven heiren van de PP.

in de B.J., Inl. § 60, 62; KrL 12, 10, 2,

vlgg.;— Jv. Drestii-hètoe, patih van

Tjampala (of van Wirat^), B. J, 29,

11, en Krt.BXdi.: Krt. 31,2, 5-4,2, en Krt.

Vrh. ald.— Vgl. Simoe-soeïa.

DRëSTaKaTu : zie DKèTA-RASTKA.

I)RëTA-POERA=DRfcïA.-KASTRA, Kw. Krt. 19, 5,

4—6. [Skr. dhr et a, vastgehouden;2Joera,

stad.]

DRëTA-RADJTA, als voren , Kw. Krt. 4, 7, 5-8,2.

[Skr. dhr et a, - en rddjya., regering.]

ÜRëïA-RASTRA, Ind. DJireta-rdsjtra (d. i.

vasthoudend aan de regering), Jv.

De star at a, of Dr e sta—, de blindgeboren

zoon van Ambika bij Wjasa (Jv. van

Ambalikibij Tjitranggadu); gehuwd met

Gandari, en vader van de honderd K o e r o e's

(Jav. K o r aw a 's) ; volgt zijn' jongeren broeder

Pandoe in de regering van Hastina op,

maar staat die later aan zijn' zoon D oer j o da-

na af;— bijnamen: Drëta-poera, Dreta-

radjya, q. v.;—Inl. § 10—12, 14—5, 21, 29,

37, 39, 42—3, 61, 64—5, 72; B. J. 5, 9—10; 4,

7; 6, 4, 12, 17.

DRÈTu-EaTa, een onderbevelhebber (^w. bloedver-

want) van Karna, B. J. 26, 12—3, en Krt.

ald. [Skr. dhr et a: zie boven ; ratfta, w a-

DROEJODaïJa of -JOE- : zie DOERJODANA. [g e n.]

DROENa: zie DrOSA.

Droepada, Ind., Jv. -PaDa, Vorst van Pan-

tjala (Jv. Tjampala); schoonvader van de

PP. (Jv. van Joedistira en Ar dj oe-

na), en hun bondgenoot in de B. J.\—
bijnamen: Pan t j ala-ra dj a; Vorst van

Tjampjtla; Soemitra of Soetjitra, q.

r.; Inl. § 17, 19—20, 27—8, 37, 48, 58—9,

61—2, 63 (VII, X) ; B. J. 10, 7; 15, 9, 6; 51,

5, vlgg.; Krt. 51, 7, 2-10, 3; T, 52, 8; 57,

11; 48, 4; 69, 18.

DrOEPADA-POETRA , -POETRi, -TANAJA enz. j

zoon-, dochter van Droepada, d. i.

Drësta-dyoemna of Draupadi, Kw.

Krt. 15, 8,4-7; 12, 8,5-9, 4, enz.; ook Si-

ka ndi, G, L, Krt. 41, 12, 5-7.

Droepadi : zie Draupadi.

DROESASaKa: zie Doesasaka.

DROESTaDJOEMXa: zie DRëSTA-DYOEMNA.

Droewa ? of DoERWA ? een bloedverwant van

Karna? Kw. Krt. 26, 3, i-s.

DROEWaDjaja , een onderbevelhebber van Kar-

na, B.J. 26, 3—4; vgl. Kw. ald.

Drona, Ind. -na (d. i. water vat), Jv. -Na, gew.

DROENa of DoERNa, een brahmaan, volgens

de fabel uit een watervat geboren ; leeraar

van de KK. en PP. in den wapenhandel ; zoon

van Bar a-d w a d j a ; zwager van K r ë p a

;

vader van Aswattama; veldheer der KK. in

de 5. »r. , na B i s m a ;—bijnamen : D a n j a n g

,

Koemba-joni, Koembajana, Pandi-

ta van Soka Lima: zie i. vv. ; ook een-

voudig de Priester, heilige of leer-

aar, Dwidja, Wipra, Goeroe, Ma-

h a-m o en i, enz.;— Inl. § 17—20, n. 44, 50
,

§ 47, 53, 63 (YIl);— B.J. 5, 9—10; 4, 7, 5;

6, 4, 2, 13; 7, 7; Kw. Krt. 12, 10, 2, vlgg., en

12—4; T, 12, 21; 17, 16; 18, 13—5; 25, 6—12;

AVf. 51, 7,2-10, 3;T, 51, 14—8; 34, 6—8.

DROXiï-POETRa, -TAXaJa enz., Drona's

zoon, d. i. Aswatama, B.J. ól, 25, 6:

52, 6, 5 ; enz. ; Kw. passim.

Dropadi : zie Drau-.

DwAiPAJAVA, Ind. -p d- (van dwipa, eiland,

en ajana, weg?), Kresjna—, een bij-

naam van Wjasa, l7il. § 6; vgl. DiP^aKa,

DÉWAJANA.

Dwaita-wana, Ind., een bosch , Inl. § 44.

Dtoaraka , Ind. Dwdraha of -Z; a , ook Dwd-

r aw ati.1 Jv. Dwurawati^ de stad of het
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rijksgebied van Kr es na, Inl. § 27, 37, 40,

n. 84, § 74;— ook verlengd Andyarawati , A,

KrL 4, 8, 3-9, 2.~Vorst van Dwlra-
w a t i , een gewone naam van K r 6 s n ii in

Lh. en B.J.Dj.;— in 't Kw. wordt het ge-

bied van K r ë s n a niet eenmaal genoemd.

Dwarawati: zie 't vorige.

dwidja, Skr., Jv. -dja, brahmaan, pries-

ter; inzonderheid Dr o na, Kw. iTri. 12, 10,

6—11, i.a. 12—4, enz.; zoo ook Maha dwi-

dja, de groote priester, Dwidj a-wa-

ra, de uitstekende priester, Dwidjén-

dra, de Priestervorst, B. J. 17, 18,3;

Kw. Krt. 21, 6, 4-7, 5-, 22, 26, enz.

DwiDjA-soETA. , -soêxoE , de zoon des

priesters, d. i. Aswattama, Kw. Krt. 3 1

,

22,3-4, enz.; Dwidjangsa (-aregr§a), de pries-

ter t e 1 g , id. , Kw. Krt. 46, 5, 5—6, 3 , enz.

Dwirada Meta , of Dirada—, de dolle oli-

fant: naam van eene slagorde, B. J. 17,

20, 3; 18, 4, 1; ook Gadjéndra Matta, Kw.

Krt. 17, 19, 3-22. [Skr. dwirada, oli-

fant; g adj éndr a, groote olifant;

matta, dol.]

DwiTIa: zie PaNTJa-WaLa.

Ékatjakra , Ind. -hrd, een stad , Inl. § 25—6, n. 40.

empoe, of poe, Jv. , een oude titel, inzonder-

heid van beroemde dichters , Vrd. 6, 7; B. J.

1, 3; 2, 1.

ÊKDEa: zie Indra.

Kndrahila , een berg , Inl. Vrb. n. 76.

Kndra-loJca : zie Indea.

Eeawas , Jv. , de zoon van I d j r a p a , door

Wrëkodara van den dood gered , l7iï. n.

40;^vgl. Krt. 12, 5.

ERaWATi, Jv. , eene dochter van Saljii, ge-

huwd met Bal a-d é w a , Inl. n. si ; B. J. 50,

10, 9, en D, E ald. ; Kw. niet;— vgl. Rk-

WATI. [Skr. air dwatt, bliksem; Jv.

érawati, geluid van regen en wind,

G. R.]

Gadjahoja : zie Gadjaliwaja.

GADJAH-sÉNa , Jv. , een zoon van B a t a r s^i Go e-

roe, in de gedaante van een' olifant, Inl.

n. 22. [Skr. gadja, olifant; se na, heir,

leger; dus met een leger van oli-

fant e n ? welligt een bijnaam van Ganésa,
den zoon van S i w a ?]

Gadjahivaja , Ind. -dj d- (d. i. naar een' o 1 i-

fant-of naar olifanten genoemd;
van gadja, olifant; dkwaja, naam),

een bijnaam van de stad H a s t i n a , Inl.

§ 1; Jv. Gadjahwaja of Gadja-Jiwaju
, gew.

Gadjahoja of -hoeja , een eiland in de rivier

S i 1 o-g a n g g a , nabij de hoofdplaats van A s t i-

t i n a , Inl. n. 4 , i3 , 26 , 28 ;
— ook z. v. a. A s-

tina, B.J. 3, 8, 1; 45, 8, 6; Kw. Krt. 24,

5—6 , 4 enz. ; zoo Gadj dhiv aj a-p oera,

Kw. Krt. 2, 9, 4-6.

GADJAKSa, een jongere broeder van Sakoeni,

B. J. 26, 14—5 (A : ANGGaDJAKSa) ; 27, 1—2.

[Skr. gadjdhsja, met olifant s ooge n ?]

Gadja-poera (d. i. o 1 i fa n t e n s t a d) , Ind. = H a s-

tina-poera, Inl. § 1.

Gadjéndra Matta: zie Dwirada Meta.

gadoeng , Jv. -do eng, zekere plant, B. J. 48,

20; 50, 8.

Gala-gala; Balé JSi , Jv., een gebouw, door

de KK. opgei'igt tot ontvangst van de PP.,

die daarin door brand moesten omkomen , I?il.

n. 40.

gamhir , Jv., zeker struikgeAvas met eene kleine'

witte bloem, B.J. 55, 7; 48, 15; 51, 10.

Ganda-maji , Jv. , naam van eene landstreek , Inl.

n. 22 [Skr. gandha, Jv. ganda, reuk,

geur; mahi, de aarde; naam van eene

rivier ; mahi , de aarde, Wls.]

GaSDaMava , Jv. , een zwager van D r o e p a d iï

;

landvoogd van Sawo Dj adj ar, Inl. n. 30,

36, 44.

Gandara, F. Ind. Gandhdra (of Gd-, Wi.s.),

eene landstreek in 't N, W. vaa Indië, het
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rijksgebied van Soebala en van zijn' zoon

Sakoeni; Gandara's, de bewoners van

dat land, Inl. § 11, 22, 60, 70;— Dipati

van Gandara,, d. i. Sakoeni, L, Krt.

59, 9.

11°. Jv. GëNDaRa of ANGGëXDuEa , de oudste

zoon van T i s t a w a , den Vorst van P 1 h-

sa Djënar, Ird. n. 20.

gandarha of -lua , Ind. -dha r-, Skr. eene soort

van hemelsche wezens , de toonkunstenaars

des hemels, Inl. § 8, 26, 45; Jv. gandar-

w a , eene soort van booze geesten of dae-

monen , B. J. 50, 2, enz.

Gan-daréja , Ind. G dndh d-, de zoon van
Gandari, d. i. Doerjodana, Kw. Krt.

59, 8, 5-11.

Gakdari, Ind. Gdndhdrz, Jv. gew. GëUDARi

of AsGGé-, de gemalin van D r 6 1 a-r a s t r a

(Jv. Dëstarata) en moeder van de hon-

derd K o e r o e's (Jv. K o r aw a 's) ; dochter

van Soebala, den Vorst van G a n d a r a

(Jv. van T i s t a w a , Vorst van P 1 a s a Dj ë-

nar); zuster van Sakoeni, Inl. § 11,14,

22, n. 40 , § 64, 66, 72; B. J. 6, 14, 5 , 18.

fjandarwa : zie -ha.

Gandawati , P. Ind. -dha watt (d. i. welrie-

kende), bijnaam van Satyawati, de

moeder van W j a s a , Inl. § 6.

II''. Jv. GaNDa- , eene vrouw van A r d j o e-

n a , Inl. D. 61.

Gandiwa, Ind. G dndtwa, de boog van Ar-

d j o e na, Inl. § 55.

Gangga , Ind. -g d, de rivier G a n g e s , Inl.

§ 1; de godin van die rivier, moeder van

Bisma bij Santanoe, § 3; ook genaamd
O O

Djahnawi, q. v.\— vgl. Silo-gangga.

GAXGGa-soETa , de zoon van Gangga,

d. i. Bisma, N, Krt. 4, 9, 5, 17, 1, 4, enz.

Gangga-dwara , Ind. G ang g d-d w ar d, eene stad

aan de boven -Gangga, Inl. § 72.

garangan, Jv., zeker viervoetig dier (GR. eene

soort van vos), Inl. n. 40.

GAEDaPATi, Jv. , een Vorst van Sapta 01'

Kasapta, bondgenoot der KK., B. J. 18,

15—6; 19,1—4; 20, 28; 45, 6,5.— iTu-,

Trigarta-pati
, q. v.

Garoeda , Ind. -d a , Jv. -da, een fabelachtige

vogel , het voertuig van W i s n o e ;
— eene

slagorde in de gedaante van een' vliegenden

garoeda, B. J. 15, 7,3, 9, 2; 17, 19, s

O o

enz.;— ook genaamd Kaga-pati
, q. v.

Gatotkatja, Ind. Ghato-, Jv. Gatothatj a

of -toet-, een reus, de zoon van Bi ma
en Hidimba (Jv. A r i m b i) ;— bijnamen ;

Bima-poe t r a, - s o e t a enz., Sénïi-poe-

tra, Hidimbjatmadja, Kalana-na-

ta, Poeroebaja: q. v.— Inl. § 24, 63

(VII); B.J. 13, 8, 17, 3; 19, 10, vlgg. ; 27,

14, vlgg.; 28, enz.

gégé ; ioja— , Jv. , z. v. a. s p o e d w a t e r , een

toovermiddel , om kinderen op eens tot vol-

len wasdom te brengen , Inl. n. 22.

geloeng , Jv., haarwrong, zaamgebonden hoofd-

haar
;

geloeng kakelingan (van Keling of Kling ,

q. V.) , een bijzonder haarkapsel , door J o e-

d i s t i r a gedragen , Inl. n. 20.

GëNDRajaNa, Jv., de eerste Vorst van Këdi-

r i , kleinzoon van Pariksit, en vader van

Djaj^-baja, Inl. n. 120.

GëNDRÈH KëMASAK , Jv. , naam van Ardjoena,

als ë m b a n van Oetari te Wirata, Inl.

n. 48. [Jv. hemas an, goudsmid.]

Giling We si, Jv. , een gewest , het rijksgebied

van Das a-p a t i , Inl. n. 120.

giri , Skr. Jv. , berg;— GlEl-NaTa [Skr. gir i-

ndtha, de Bergvorst), een bijnaam van

den GK)d Goeroe of Siwa, 5. ƒ. 65, 19,6^

68,7, 9; ook Batara GiRi (d. i. de Berg-

god), 67, 8, 7. [Vgl. Giriqa, een Ind. bij-

naam van Siwa, Wls.]
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GiRlKA , Ind. -kd (d. i. dochter van den
berg), de dochter van den berg K o 1 a h a-

1 a en de rivier S o e k t i m a t i , bij W a-

s o e moeder van Matsya en Satyawati?

Inl. § 4.

Giri-loewa, het rijksgebied van den reus D j a-

tasoera? N, Krt. 27, 25, 3-4.

GiRl-NaTa : zie giri.

goebar ) Jv. , zekere speeltuigen , soorten van

goernang j belckens, B. J. 12, i6; 55, 21, enz.

Goeroe, P. Skr. Jv. , Ie e raar; inzonderheid

D r o n a , als leeraar van de KK. en PP. ;
—

GOEKOE-POETRa , de zoon des leeraars,

d. i. A s w a t a m a , D, E, Kw. Krt. 24
,

1—2.

IP. Bat ara Goeroe, Jv. , eene godheid,

gewoonlijk als de hoogste voorgesteld : volgens

E.W. een zoon van Hjang Toenggal,en
vader van Brama, Éndra, Wisnoe,
Bajoe enz.; in de B. J. Dj. beantwoordt bij

steeds aan den S i w a van 't Kw. , van wien

hij ook de bijnamen G i r i-n a t a of B a t a-

ra Giri en Nil a-k a, n t a draagt ; buiten-

dien wordt hij nog aangeduid met de namen

Djagad-n ata, Dj agad-pra tinkah, Pra-

mèsti, Oetipati, Soeksma Kawëkas:
q.v.;— Inl.n. 5, i3; S. J^. 1, 8—12; 21, 15-8;

67, 8, vlgg., enz.

GOETaKa : zie GOTaKa.

goewa , Jv. (Skr. goekd), spelonk, grot.

—

Goewa Kishenda: zie K.— Goewa Siloeman (d. i.

duivelsgrot of spookhol), de woonplaats

van den reus Soekanda, Inl. n. 120.

gong , Jv. , zeker speeltuig : een metalen bekken,

B. J. 10, 5, n.; 18, 1, enz.

gopa., Skr. veehoeder, enz.;— de gopa's van

Narajana, een heir van veehoeders, in dienst

van Krësna, en door hem als hulpbenden

aan Doerjodana afgestaan, Inl. § 60; vgl.

Narajaxa.

GoRa-waNGSa, Jv. , de reuzenvorst van Goewa
Kiskënda, vader van Kangsa bij Ma-
hérah (of Angsawati), J«Z. n. 48. [Skr. g-Ao-

ra, verschrikkelijk; wangqa, geslacht.]

GOTaKa of GOE-, Jv. -ta-, een slangenvorst ?

B. J. 63, 11—12, en D, E ald.; Kw. niet.

[Skr. ghotaka, paard.]

Grantika, Ind. -tki- [d. i. astroloog), valsche

naam van Na koe la aan 't hof van Wi ra-

ta, Inl. § 51.

Ilaihaja , Ind. , een volksstam , behoorende tot de

J a d aw a's , Inl. § 27.

Hala-dara {Skr. -dhara , d. i. ploegdrager)

,

een bijnaam van Bala-déwa, Inl. n. n-, Kw.

Krt. 59, 14.

Halajoeda, P. Ind. H'aZa^'o e cZ^a (d. i. met de

ploeg gewapend), een bijnaam van Bala-

ra ma, Inl. § 27.

IP. of Ala- ? Ngala-? Ajoeda ? een reus ?

Kiv. Krt. 27, 30, 3-32, 2-

Hali, Ind. -lin of -li (d. i. ploegdrager),

een bijnaam van Ba la-ra ma, Inl. § 27.

Hari , Ind. , een bijnaam van Wisnoe; ook van

Siwa, Indra, enz., Wls. ; Jv. Bat ara

Ari of Hari, de God des daglichts, de Zonnegod

(door verwarring met het Polynesische ari of

hari, dag), G.R., B. J. 7, 8—10, en KH. ald.

;

Kw.&\d.: Bhaitdra II ar iyoot Kr èsna.—Ha-

ri-moerti, Ind. -moer-, Jv. Ari-moerti, het

1 i g c h a a m-, de incarnatie van Wis-

noe, d. i. Krësna, Lil. § 27; B. J. 59, 8,

5; in B, D, E passim; Kw. Krt. 44, 10, 5-

11, enz.— Ari-hawana of -hoe- (van Hari,

hier Indra? en bhawana of bh o e-: zie

boven , i. v. boewana) , de h e m e 1, verblijfplaats

der zaligen, B. J. 16, 20, i- Gnz.\~Ari-

loka, id. (Skr. loka, wereld), 50, 2, lo.

enz.;— ook Boewana Ari-loka , 57, 2, *•

Hasti, Ind. -tin of -ti (d. i. olifant), een

vorst van 't geslacht der Barata's, stichter

5



236 ALPH. REGISTER v. EIGENNAMEN esz.

van H a s t i n a-p o e r a , Inl. § 1, 2.

Hastina of -poera , Ind. Ha- (d. i. de stad

van Hasti, of de Olifantenstad), Jv.

Astina of Nga-, eene stad aan de G a n g g a

,

zetel van 't rijk der K o e r o e's (Jv. stad

en rijk beiden)
,

gesticht door Hasti (Jv.

door Palasara), Inl. § 1, n. 13 ; — ook ge-

naamd Gadja-poera, Gadjahwaja, Ga-

d j a h o j a : q. v.

AsTi-Va-PATi , de Vorst van Astina,

d. i. Doer j o d ana, B. J. 47, 25, 4; Kw.: Ha-,

Krt. 59, 1—2, 4, enz.— Hastinéndra , Ha-,

(van Skr. indra, vorst), id. , Kw. Krt.

10, 3, 9, enz.

AsTlNa-POETKa, de Prins van Astina,

d. i. Laksmana, B. J. 20, 11, 6.

HiDIMBA {-di-), of HiKIMBA, P. Ind., Jv. ARIMBa,

een reus (Jv. de reuzenvorst van P r i n g g a-

dani), Inl. § 24.

11°. Ind. Hidimh d of Hirimbd , Kw.

-dimbi of -rimbi, Jv. Aeimbi , eene reu-

zin, de zuster van Hidimba (Jv. Arim-
b a) , bij B i m a moeder van Gatotkatja,
Inl. § 24; B. J. 50, 1—9.

HiDiMBJATMADJA , -dimbjd-, H i d i m b i's

zoon, d. i. Gatotkatja, Kw. Krt. 28, 8,

2—9, 3, enz.

ARiMBATMaDja , Arimbas dochter,

foutief voor Arimbi, B. J. 30, 3, 9-

HiDIMBI

HiDIMBJATMADJA

Himalaja, Ind. -ma- (d.i. vergaderplaats van
sneeuw), het gebergte ten noorden van In-

dië, Inl. § 1.

Hiranja-poera , Ind. -nj a- (d. i, g o u d e n stad),

eene reuzenstad , door Ardjoena verdelgd

,

Inl § 45.

HiRANJA-ROMA , Ind. H ir anj a-r O m an of -ma

(d. i. g o u d h a r i g e) , bijnaam van B i s m a-

k a
,

q.v.

zie 't vorige.

HiRANJA-WARMA , Ind. Hira nj a-w ar man of

-ma {d. i. de go udgeha r na s t e?) , een

Vorst der D a s a r n a's , schoonvader van S i-

k a n d i , en bondgenoot van de PP. in de

B. J. , Inl. § 60.

HiRiMBA en -Ba: zie Hidimba.

HJang , Jv., godheid, god; meestal gebruikt

als titel vóór namen van goden; B. J. 1,10;

21, 15, enz.

iDjRaPa, Jv., Ba ga wan-, de vader van Éra-

w a n , Inl. n. 40.

Ima-himataka , het rijk van den yeus Ni wat a-

kawatja, Inl. n. iq. [Skr. kim a, sneeuAV.]

Indra (d. i. heer, koning), Ind., Jv. Ba-

t a r a ExDRa , een der voornaamste goden

,

de Koning des hemels ; volgens R.W. een

zoon van Bat ara Goeroe (— Siwa), en

broeder van B r a m jt , "VV i s n o e enz. ; vader

van Ardjoena bij K o e n t i , Inl. § 13;—
bijnaam : S o e r a-n a t a , q. v.

Indra-bhawana of -bhoe- , Éndra-bawana

,

of -boe- (zie boven , i. v. boewana) , I n d r a's h e-

m e 1 , de verblijfplaats der goden en geza-

ligden, B.J. 22, 23, 4, enz.; Kio. Krt. 50,

7;—Éndra-loka , id. B. J. 15, 5, 8 , enz.; Kw. niet.

ÉNDRa-sOETa, É n d r a's zoon, d. i. Ar-

djoena, 19, 4, 6.

Indra-prasta , Ind. -stha, de hoofdstad der PP.

aan de Jamoena; ook genaamd K a n-

d a w a-p rasta, — Inl. n. 40 , § 29, n. 115 , § 68,

75; Krt. 69, 4, 4, vlgg.

I>fDRA-SKXA, Ind., een dienaar der PP.? Inl.

§ 50, 58; zie ook § 45.

Irawan , Jv. , een zoon van Ardjoena en Oe-

loepi, in de B.J. door den reus Srënggi

verslonden, B. J. 16, 15—6; Kw. Krt. ald. (R.:

Rawan), en 27, 30, 3-32, 2 , op welke laatste

plaats men ook E aw an lezen kan ; — over

het Lampongsche woord iravjan zie Inl. n. *0;

en vgl. Rawan en Érawan. [Skr. ir d wat of
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-wan, de zee; eene wolk; een koning,

Wls.]

Isa, Ind. iga (d. i. heer), een bijnaam van

S i w a ; H j a n g— , Kw. (buiten Krt.) 35, 3, 3 -,—

Vgl. ISOE.

Isoe; Hjang— ? B. J. 45, 13—15, en Kiu. ald.

[Skr. isjoe, pijl;— G. R. en P: N gis o e

of N g è so e , een bijnaam van W i s n o e

:

waarschijnlijk eene glosse op deze plaats ?

vgl. Isa.]

Jadawa , Ind. Ja-, een uitgebreide volksstam,

genoemd naar Ja do e, den stamvader van

hunne vorsten , "waaronder Soera, Wasoe-
de'wa, Krësna, enz. ; hoofdstad M a t o e-

r a aan de Jamoena;— Inl. § 11, 27, n. 97 ,

§ 64, 73—5; ICw. Krt. 37, 7_13;— ook ge-

naamd Jado e-b ala (het volk van Ja-

doe of der Ja do e's), Kw. Krt. 10, 16;—
of eenvoudig J ado e , de J a d o e's , Kw. Krt.

61, 17—21, 2.

Jadja, Ind. Ja-, een brahmaan, Inl. § 20.

Jadoe, -hala: zie Jadawa.

jahsa, Skr. Jv. , eene soort van halfgoden of

daemonen , B. J. 50, 2.

Jama, P. Ind., Jv. JaMa-DiPATi, de God des

doods; ook genaamd Antaka, Kala, Ka-

lantaka. Kal a-m r ë t y o e : q. v.\ Inl. n.

28, § 45.

IP. JaMa WiDOERa, Jv. =W i d O e r a ,
$-. i^.

;

Inl. n. 19; B. J. 4, 17, 3; 6, 5, 2, enz.; Kw.

niet. [Skr. jama, tweeling, makker;
onthouding, enz. ; — hoe het hier te ver-

staan is , blijkt mij niet.]

JaMa-DIPATI : zie Jama F.

Jamoena, Ind. -na, een tak van de rivier Gang-

ga, Inl. § 1, 4, enz.

Jasoda, Ind. -qodd, de vrouw van den vee-

hoeder Nanda, pleegmoeder van Krësna,

Inl. § 27.

Jaudéja, Ind. -dhé-, een zoon van Joedi-

s t i r a bij D é w i k a , Inl. § 33.

Java, het eiland —
, in hedendaagsch Jv. Djawa,

oorspronkelijk Jaioa, Vrd. 44; zoo ook in

Kw. Krt. 69, 4, 4, vlgg. [Skr. Jawa-dwi-

pa, het eiland Jawa.]

Jawa : zie Java.

Joeda Brata: zie Brata-Joeda.

JoEDajaNa, Jv., een Vorst van Astina, zoon

en opvolger van Pariksit, Inl. n. 120 ;
—

vgl. Oedajaxa.

JOEDa-KARTi , een der KK. , B. J. 20, 8, 5 , en

D, E ald.; Kw. niet; RW. 24.

JOEDiRGa, als voren , D, E, Krt. '14, 13, 2 (T:

SOEDiRGa) ; D, E, Kw. Krt. 24, 1—2 (E : Soe-

DlRGa); RW. 23: JOE- (SOE- niet).

JOEDISTIRA, Ind. Joedhi-sjthira (d. i. stand-

vastig in den strijd), Jv. J o e d i-

stira, de oudste der vijf PP., zoon van

K o e n t i bij den God D a r m a , of, in

naam, bij Pandoe; Vorst van Indra-

prasta (Jv. van Amarta), en later van

Hastina;— ook voorgesteld als incarnatie

van Darma, q.v.;— gehuwd met Drau-
padi, de dochter van Droepada, Vorst

van P a n t j a 1 a (Jv. T j a m p a 1 a) ; — bij-

namen; Darma-poetr a, -tmadj a, -wang-

s a , enz. , S o e d a rm a-k oesoema, Poen-

ta, Poenta-déwH, Djaja, Kanka,
W i d j a-k ankiï. Vorst van Amarta:
q.v.;— Inl. ^ lo en vervolgens, B. J. 2,4—6;

'10, 9—10, enz.

JOEJOEDANA, Ind. -dhd-, of Satyaki (5a-), do

zoon van S a t y a k a , een' Vorst der S a t-

wata's; ook genaamd Saixéja (fat-) of

SixÈR-XAPTRé [Ci-], d. i. kleinzoon van

S i n i , q. V.;— de wagenmenner van K r ë s-

na;— Jv. Satyaki, de zoon van Satya-

djit of Satadjit, den Vorst van L e'-

s a n-p o e r a , bij S i n i of W r ë 3 i n I ; neef,

zwager en bestendige medgczel van K r ë s n ü

;
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ook in 't Kw. is de gewone naam Sattaki,

en komt JoejOedana niet voor;— bijnamen

S i n i-s o e t a (d. i. S i n i's zoon: zie Inl.

n. 50 , 89) , W r ë s n i-w angsa, -koela, -wi-

ra, -rotu, RotaWrësn i-w i r a : q.v. ;

—

Inl. n. 50, § 58—60, 62, n. iis, § 66, 68, 73,

75; B.J. % 8; 6, 19; 10, 16; 16, 2, enz.

JoEjOETSOE (d. i. s t r ij d z u c h t i g) , Ind. een on-

echte zoon van D r ë t a-r a s t r a ; Jv. Joe-

JOETSOEH, de oudste zoon van Widoera;

verhouding in de B. J. twijfelachtig: Inl. n.

94; —§ 14, 65, 76; B. J. 6, 5—7, 14; 8, 7, 11;

29, 11; 36, 4; 41, 11, 13.

JoE>fi-jOETa, een der KK., B.J. 14, 13, i;20,

8, 1 ; Krt. 24, 1—2;— volgens anderen JoETa-

JOENI, AnIOEtA of JOETa ANIOETa ; JOE-

TaJOETa;— RW. 26: JOENI-jOETa; 27: JOETiï

ANIOETa ; JOEXa-jOENI niet.

JoETa? als voren, B.J. 20, 8, i (tenzij men ald.

leze : JoETa-JOENl , JOETa-jOETa) ;— dezelfde

als AjOETa? zie ald.

JOETa ANIOETa? als VOren : zie JOENI-JOETa.
ê

JoETa-jOENi ? als voren, ib.

JoEXa-jOEïa ? als voren , ib.

JoETa SÉNa-TJiTEa ? als voren, 20, 8, 1 (vol-

gens anderen : JoETa-jOETa e n SÉNa-TJiTRa)

;

R.W. 28: JOETa-SÉNa; 30: JOETa SÉNa-TJITEa
;

65 : SÉNa-TJITEa.

Kadiri, gew. Ee- , Jv. -di-, een gewest aan de

Zuidkust van Java, Inl. n. 120 ; B.J.i, 3—4;

69, 26—7; ook Mamënang genoemd, g. v.

Kaga-pati (Skr. Jckag a-p ati, koning der vo-

gelen), een bijnaam van den vogel Garoeda,

en van de slagorde van dien naam, B. J. 15,

7,9—12; 17,19,4;— zie verder Garoeda.

Kahéndran, Jv., het verblijf van den God Én-

dra, de hemel , B. J. 9, 7, 4.

KaKEaSaNa, Jv., een bijnaam van Bala-de'-

wa in zijne jeugd, Inl. n. 48; vgl. Sankar-

SANA.

Kala, Ind. Kd-1 een bijnaam van Jama, den God

des doods; Jv. Bat ara KaLa, eene god-

heid van vreeselijke natuur, die zich bijwij-

len in vuur verkeert, om alles te verdelgen, B.J.

7, 1 (voor Kw. Kdla-mretyoe)\'2i^j 8 (voor

Kw. Antaka); 45, 12.— Kala is in 't Jv.

ook een gewoon voorvoegsel vóór namen van

reuzen, b. v.— Srënggi, q. v. [Vgl. Skr.

Tc dia in sommige zamenstellingen , als h dia-

pa., daemon, booze geest; Kdlanémi,

K dlaj awana., namen van daemonon enz.

,

waarin het gewoonlijk door zw a r t verklaard

wordt, Wls.]

KALA-MRëTYOE , K O,-., een bijnaam van Jama, den

God des doods (van Skr. Ka, la: zie hierboven;

en mretyoe, de dood), Kw. Krt. 7,1—3,

verklaard door Batara Birawa, d. i.

Siwa?

Kalana-nata (

—

ndtha, d. i. de Reuzen-

vorst?), een bijnaam van Gatotkatj a, Zm;.

Krt. 27, 28, 7.

KALaxasOEKa, een reus , door Gatotkatja ge-

dood , B. J. 27, 30 — 2; in 't Kw. geen eigennaam,

maar in 't algemeen reus, boeta? Krt. ald.

[Kw, Jv. kalana, daemon, reus? Skr.

as o era, id.

Kalantaka, Kdld-, (van Skr. Kala enAntaha,

beiden namen van Jama, den God der doods),

Kw. Krt. 54, 11, 3—8; — vgl. BiwARA.

Kalapa, Ind. -ld-, een dorp aan de noordelijke

helling van 't Him a la j a-gebergte, Inl. §2,

74.

Kali-joega , Ind. , het vierde van de zoogenaamde

joeg a's of tijdperken der w^ereld , de tegen-

woordige eeuw van zonde en bederf, Inl. § 77;

B.J. 69, 27, 4; Kw. Krt. ib. 4, 4, vlgg.

Kalimosada , of -ma- , -m.oe- , -ma-oesada , Jv.

,

een fabelachtig wapen van Joedistira, in

de gedaante van een beschreven 1 o n t a r-

blad of bundel van die bladen? Inl. n. 28;
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B.J. 10, 9, en n. ald. ; 47, 27—32; 54, 10,

13.— In 't Kw. komt de naam (?) Kalima-osada

of Kalimahosada slechts eenmaal voor: zlo

Krt. 54, 10; elders heet het eenvoudig 'poes-

taka (Skr. Kw. geschrift), of Sang Hjang

Poestaka (het goddelijk geschrift), Krt.

10, 10, 1-6; 47,27. [Vgl. Skr. kdliman of

-ma, zwartheid; ausj adha, Jv. o e s a-

da
.1
geneesmiddel.]

Kalingga, Ind. ,. een gewest aan de Oostkust van

't Indisch schiereiland ; K a 1 i n g g a's , de be-

woners van dat land,— Inl. § 18, 48, 60.

—

Vgl. Kling.

Kalmasapada, Ind. -mdsj ap d- , een Vorst

van Ajodya, Inl. § 5.

KaMA , Ind. Kd-, Jv. KaMa-Djuja, de God der

min, gehuwd met Rati (Jv. Ratih);—
ook genoemd Kandarpa, q. v.;— Inl. n. 28

;

B. J. 10, 3, 7.

Kambodja , eene landstreek in 't noordwesten van

Indië , waarvan de Vorst Soedaksina in

de B. J. voor do KK. strijdt, Inl. § 60.— Kam-
b o dj a-w ana? of de Vorst van Kam-
bodja, in de B.J. door Satyaki ge-

dood, Krt. 23, 8, 2-3.

Kamjaka, Ind. Kd-^ een bosch aan de rivier

Saraswati, Inl. § 44.

Kampilja , Ind. K d-
, eene stad in Pantjala,

Inl. § 19.

KANaKa : zie Kanéku.

Kandarpa , Ind. , een bijnaam van K a m a , den

God der min; Kw. Krt. 15, 2, i—3.

Kandawa. Ind. Khdnd-, een bosch aan de Ja-

moe na, Inl. § 29, 34.

Kandawa-prasta , Ind. Khdndaw a-p rastha,=:

Indra-prasta, Inl. § 29.

KANDiHawa , Jv. -n d i- , naam van S i k a n d i

na hare verandering in een' man , Inl. n. 37.

KAXÉJaWATi , Jv. , eene dochter van A r d j o e-

nu, I71I. u. 61.

KANÉKa; -POETKa, Jv. , Kanëka's zoon, d:

i. Nar^d^, B.J. 6, 8, 5; 50, 6,2; 68, 6,1;

Kw. niet;— volgens RW. heet hij KANaKa-

POETPva, en zijn vader voluit Sang Hjang
TjAXOER-KANaKa. [Skr. tjatoer, vier; na-

kha, Jv. kana ka , nagel.]

Kangsa, Ind., een Vorst der Jadawa's, zoon

van O e gr a-s én a, verwant aan Waaoe-
d^wa; schoonzoon van Djarasanda;—
Jv. KaXGSa, bastaardzoon van Ba s o e-d ë-

wa's vrouw Mahe'rah (of Angsawati)
bij den reus Gorawangsa;— vervolger vau

Krësna en zijne broeders, door wie hij

ten laatste gedood wordt, Inl. § 27.

KANIaSa: zie KANOEMAJaSa.

Kanjakoehdja , Ind. , -nj dkoebdjd, eene stad ia

Pantjala, Inl. § 61.

Kanka, Ind., valsche naam van Joedistira

als brahmaan aan 't hof van W i r a t a , Inl.

§ 51, 56;— vgl. WlDJu-KaNKa.

KANOEMAJaSa ? of KANIaSa ? MAKOEMAJaSa ? -MA-

Nasa ? de zoon van Parikënan en vader vau

Sakoetrëm, Inl. n. i2; — vgl. MANOEMANaRa

of -NaSa.

kanta (of koenta) , Jv., zeker werptuig, B. J. 28, 12;

53, 8; volgens GR. ook eign. van een' pijl door

Bt. Goeroe aan K a rn a geschonken. [Skr.

koenta, werpspies met weerhaak,]

Kanwa, Ind. -nwa, Jv. -nwa, een vergode

heilige, B.J. 3, 4, vlgg.; 6, 8, vlgg.; 7, 12;

50, 6.

Kapi Djambawan: zie Djambawan.

Kapitoe : zie Kasapta.

KARÉ>iOEMATi, Ind. -w o e m a <«, eene prinses van

ïjédi, bij Nakoela moeder van Nira-

mitra, Inl. § 33.

Karxa , Ind. , -na, Jv. -n a (d. i. oor), do Vorst

van A n g g a (Jv. van W u n g g a of A w a n g-

g a) , zoon van den Zonnegod
,

geboren uit

het oor van de maagd Koen tl; gehuwd

6
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(Jv.) met S o e r t i-k anti, docliter van S a 1 j a.

;

dus halve broeder van de P a n d a w a's , neef

van K r ë s n a , en (Jv.) verzwagerd met D o e r-

j o d a, n a ; bondgenoot van de KK. ;— bijna-

men : Anggadipa, -pati, Awangga,-

dipa, -pati, enz.; Wr ë sa, S o er j a-po e-

tra, -tanaja, Arka-soeta, Ra w i-s o e-

ta, enz., Rade'ja: q. v.; — Inl. § 11, 18,

28, 43, 48, n. 84,. § 60, 63 (VIII), £. J. 4, 8,

en vervolgens.

KABPa : zie KRëPA.

Kaepini: zie KRëPa.

KARTa-MA-RMa, : zie KRëTA-WARMA.

KARTa-sOETa, een der KK. of bondgenoot der

KK., B.J. 20, 9 [Ew. KRëTA-SOETA) ; 21,

4, 10; RW. 38.

KARTa-vyARMa : zie KRëTA-WARMA.

Kasapta of Sapta , Jv. bet rijksgebied van Gar-

dapati, B.J. 18, 15, 5; 19, 3, C; B.J.W.:

Kapitoe (van pit o e , Jv. = Skr. sap tan, ze-

ven).— Al die namen berusten op misver-

stand van 't Kw.: zie Ki't. 19, 1—3.

KASÉNDRa, Jv., een Vorst van Widarba,
scboonvader van Bisma, Tjitranggada

en Tjitra-séna, grootvader van Dësta-

rata, Pandoeen Widoera, Inl. n. 17;—

•waarschijnlijk van 't Skr. Kdctndra, d. i.

Vorst van Kasi? zie hieronder.

Kasi, Ind. Ka ei, een landschap aan de Gang-

ga;— een Vorst van Kasi was schoonvader

van Witjitra-wirja , en grootvader van

Drëta-rastra, Pand o e en "W-idoera, Inl.

§ 9 (vgl. KAsÉïJDRa); een ander (?) schoon-

vader van Bima, en bondgenoot van de PP.

in de B.J., § 33, 58, 60.

JCaurawa: zie Koeroe.

Kaüsalja, Ind. -qaljd, een bijnaam van Am-
bika, q. V.

Kauwaea, Ind., een slang, vader van de nimf

Oeloepi, Inl. § 31.

kawah , Jv. krater, zwavelpoel; inzonder-

heid de vuurpoel der hel, Inl. n. 17,28.

Jcaioi, Skr. een dichter; Jv. basa— , het Ka-
wi, de oude dichtertaal van Java, bestaan-

de in een thans verouderd Javaansch, met een

groot aantal Skr. woorden vermengd, Vrd.

2, vlgg.;B. J. 1, 2.

Kélcaja , Ind. , een volksstam aan d'en boven -

Indus;— een hunner vorsten was schoonva-

der van Wirata, Inl. § 52; vijf broeders

Vorsten der Ke'kaja's, § 46, 60.

KëNDi WRATNaLa , Jv. , Kendi- , valsche naam

van Ardjoena te Wirata, Inl. n. 84 ;
—

vgl. Wrëhannala.
KÉNTJaKa,: zie KiTJAKA.

Késawa, Ind. -ga- (d. i. de schoon- of rijk-

g e lok te), Jv. KÉsawa, een bijnaam van

Wisnoe en van Krësna, Inl. § 27; B.J.

69, 20, 3.

KÉswaPa ? de vader van Dj ajadra ta? Ij, Krf.

25, 1—4, 4; vgl. Sapwani.

Ki of KJaJii, Jv. , een gewone manstitel, B.J.

% 3; Vrd. 18, Inl. n. 48.

hirata, Ind., -ra-, een boschmensch, wil-

de, Inl § 45.

KiRaTa-ROEPa , Jv. , een jager , metamorphose van

Batara Siwah, Inl. n. 76. \^\.v. kirdta,q.

V.; roêpa, gedaante.]

KiRiTi, Ind. -ritin of -ti{d.i. gekroonde),

een bijnaam van Ardjoena, naar een hoofd-

sieraad , hem door den God I n d r a geschonken

,

Kiv. (buiten Krt.) 8, 11, 4;N, Krt. 34, 13, 8-14,

3;— Kiritydtmadja, de zoon van Kiriti,

d. i. Abimanjoe, Kw. Krt. 13, 8, 4—7.

KiRMiRA, Ind. -mz-, een reus, door Bima ge-

dood , Inl. § 44; Kw. Krt. 27, 30, 3-32, 2.

KisJcenda, Jv. -nda; Goewa-, het rijksgebied

van den reus Go ra-wang sa, Inl. n. 48.

[Ind. KisJ kindha, een bergland, het ge-

bied van den aap Soegriwa; -ndhya, eene

grot aldaar, de verblijfplaats van den aap

Bali, Wls.]



ALPH. REGISTER v. EIGENNAMEN enz. 241

KiTJAKA , Ind. Kt-, P. Jv. KÉ.VTjaKa, de zoon

van een' Vorst der Kékaja's (Jv. oneclite

zoon van Palasara); veldheer (Jv. patin)

van zijn' zwager Wirata (Jv. Maswa-
p a t i , den Vorst van Wirata);— door B i-

m a gedood ,— Inl. n. is , § 52.

IP. de Kitjaka's, een volksstam, Inl. § 25.

KjaJii : zie Ki.

Kling, Jv. , de Kust van Coromandel, of in 't

algemeen Voor-Indië; — vgl. Kalingga,— Ba-

na Kling, Jv. , het rijksgebied van Sapwa-

ni (?), den pleegvader van Djajadrata,

Inl. n. 22, 68.

KoekJcoera, Ind., een volksstam, Lil. § 27.

KoEMAKA, Ind. -ma-? Inl § 63 (IX).

KOEMBajaN'a : zie 't volgende.

KoEMBA-joxi , Ind. -b h a- (van Tc o embha , wa-

tervat; joni, baarmoeder), een bij-

naam van D r o n a , als geboren nit een 'wa-

tervat, Wls. , Inl. § 17;— Jv. KoEMBaja^^a,

id., Inl. ü. 30; 5. J". 67,4, 1; D, E ald., enz.;

Kw. niet.— Welligt berust het Jv. op een' an-

deren Skr. vorm, Koemhhdj ana of Kaum-,

in analogie met Dwaipdjana en andere af-

geleide namen ?

Koemlina , Jv. , het rijksgebied van B i s m a k a

,

Inl. n. 50.

KOENDJaJa-KAEXa : Zie DjaJa-KARXa.

KoEXTi , Ind. -t i , Jv. -t i , of, meer gew. , -/ i , de

dochter van Soera, den Vorst der J a d a w a's

,

aangenomen door K o e n t i-b o d j a , Vorst van

een' stam der Bodja's (Jv. dochter van

Keent i-b o d j a , Vorst van M a d o e r a)

;

moei van Krësna; moeder van Kar na bij

den Zonnegod; later gemalin van Pandoe

en moeder van de drie oudste Pandawa's;

—

bijnamen Prëta, Pando e-d ajita,Koen-
t i b o d j a-t a n a j a , K o e n t i-b o d j a : 5'. «. ;—

•

Inl. § 11—3,. 15, 18, 23—6, 44; n. 84, 87, § 64,

72; B. J. 4, 15—6; 8, 1, vlgg., 12—21; 11,

8—10, 50, 3—6; 65, 8—14.

Koenti-hodja , Ind. -bh o-, 1°. een volksstam,

behoorende tot de Bodja's, Inl. 11; 2°. een

vorst van dien stam, de pleegvader vaa

Prëta ofKoenti, en bondgenoot van

de PP., Inl. § 11, 60; Jv. Koenti-bodjh, of

-n t i- , Vorst van M a d o e r a , vader van

Basoe-déwa, Koenti enz., Inl. n. 20, 50;_

ook, door misverstand, gebruikt als bijnaam

van Koenti, B. J, 8, 6, 1 , 15, 1, 31, 2, waar-

voor 't Kiv. ald. heeft: Koentibhodja-ta-

najd, de dochter van Ko en ti-b o d j a.

Koerawa , zie Koeroe.

Koeroe, P. Ind., Koekoe, een Vorst van Pra-

tistana, stannvader van Koeroe's en Pan-
dawa's, Inl. § 1, 5.

IP. Ind., de Koeroe's of Kaurawa's,'

Kw. Jv. gew. Koraiva o£ Koe-, in sommi o-e

zamenstellingen ook Koeroe (bv. Koeroe-na-

TA, -PATi , enz.: zie beneden) , en zoo in 't Kw.

enkele malen ook afzonderlijk (*) , — 1°. de af-

stammelingen van K o e r o e , inzonderheid de

honderd zonen van D r ë t a-r a s t r a (Jv. D ë s-

tarata): Doerjodana en zijne broeders,

Inl. § 1, 14, vlgg.; B. J. passim;— zie verder

de artikelen Ajoeta, Ambisakja, A-

noewinda, Darm a-d irgantura, Dar-

ma-joeda, Dirga-nétra, Dirganta-

ra, Dir ga soera, Ujaja-pati, Djaja-

na, l)j aj a-SO e se n a, Uj aj a-tj 1 tr a,

(*) Op al die plaatsen evenwel, waar Koeroe in 't Kw. buiten zamenstelling voorkomt, schijnt het veeleer

een iands- of volksnaam dan wel een geslachtsnaam te zijn, en nergens vind ik het duidelijk in de betcekenis

van de honderd Kaurawa's gebruikt. Even als in de zamenstellingen Koeroe-pati enz. komt het ook op

de bedoelde plaatsen voor, in "^'^"TJ'^jl^
ii:m(ini^ianj'ri\ iAji'qaancm.— ^ on^r^iCi—\ enz.
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Dj aj a-wika, t a, JJj aj a-w irj a, Doer-

djaja, Doerjodana, Do er ma-d j a ti,

Doerma-ga ti, Doermjingsa, Doer-

raa-saliasa, DoeriUaSana, Doermoe-
ka, Doe rwimo t j ana , Doesaha, Doe-

sahasa, Doesasana, Joed a-kar ti, Joe-

dirga, Joeni-joeta, Jo e t a, Jo e ta-s é-

natjitra, Kart a-s o e t a, K r ë t a-w a r m a,

Oepatjitra, Eod ra-karma, Sa ra-

mar ga, S ar ti-so e d ir g a, Satya-sra-

wa, Satroendjaja, Satroesyaha,

Së tra-d arma, Soedarga,Soedarma,
Soedirga, Soeséna, So e t j i-moeka ,

Soewikarna, Sroetajoe, Sroeta-

joeda, T j ar o e-t j i tr a , Tjitr a-dar-

ma, Tj itra-dirga-mantra, Tjitra-

dirgantara, Tj i tra-j oeda, Tjitrak-

sa, Tjitra-séna IIP., Tj i tr a-soer ti-

tjitra, Tj itr a-witjitr a, Tojasabda,

Wikarna, Winda, Wirja, Wr ë had-b a-

1 a ,— -waarby de overige bekende of onder-

stelde namen als varianten staan opgegeven ;—
2°. de partij der K o e r o e's , in tegenstelling

van de P a n d a w a's , Inl. n. 24.

Koeroe-koela , de stam der KK. , Kw. Krt.

12, 21, 1, enz.

KOEROE-PATi , de Vorst der Koero e's,

gewone bijnaam van Doerjodana, Inl. n.

26; B. J. 3, 10, 2; 6, 16, 1, enz.; Kw. pas-

sim ;
— zoo ook KOEROE-XATA {-ndtlio]^ Kw.

Krt. 4, 9,5, vlgg. , enz.;— Korawéswara

(-5 tw a r a) , Kw. passim ;— KORawÉXDRa , T , 8,

8, 4 , enz. ; Kw. passim.

Koeroe-djanggala, Ind. -djd-, eene land-

streek in Madya-désa, Inl. § 1.

Koeroe-hsétra , Ind. , Jv. -hsétra
,
gew. ~sê-

tra , bet Koero e-v e I d : eene landstreek

in Madya-désa, het hoofdtooneel van de

B.J., Inl. § 1, 63;23. ƒ. 11, 6, 6, 8, 4. enz.;

Kw. Krt. 11, 20, i-JS,. enz.— l^gal Koeroe ^ Jv.,

id. (van tegal, Jv. , hooge vlakte), Inl.

n. 3; B. J. 5, 4, 3, enz.

Koesa-stala , Ind. -g a-s thala, eene stad van

Pan tja la, Inl. § 61.

Koeta{-ta) Hetna, Jv. (d. i. juweelen burg
of -stad), het hemelverblijf van Bat ara
Goeroe, B. J. 67, 8, c.

KOEWÉRA, Ind., de God des rijkdoms, InL

§ 45, 67.

KoLAHALA , Ind. -lak-, een berggod , Inl. § 4.

Korawa , KORawÉNDRa , Korawjéswara : zie Koeroe.

Kosala , Ind. -ca-, een volksstam, die, onder

Brëhad-bala of -rata, in de B. J. voor

de KK. strijdt, Inl. § 60.

Kratoe, Ind., een Vorst van Tjédi, zoon

van Sisoepala, Inl. § 37.

Kraton, Jv. (van ratoe, vorst), vorstelijk

verblijf, paleis, in uitgestrekten zin,

bevattende , op een ommuurd terrein van aan-

merkelijken omvang, de woningen van den

Vorst en zijn hof, met tusschenliggende plei-

nen , straten
,

poorten enz. , naar een min of

meer regelmatig plan aangelegd , B. J. 3, 9,

n.; 11, 7; 46, 27, n., enz.

KRëPA, Ind. KRëPa, gew. KARPa, een brah-

maan, zoon van Saradwat en Djana-

p a d i (volgens anderen van S a t y a-d r ë t i

en O e r w a s i) , als zoon aangenomen door

Santanoe, den Vorst van Hastina (Jv.

zoon van Poeroegadji, Vorst van Tam-
po e r o e) , zwager van D r o n a ; leeraar der

KK. en PP. in den wapenhandel; bondge-

noot van de KK. in de B. J.,— Inl. § 17,

47, 60, 63 (X), 65—6, 76; B. J. 4, 7, 6; 6,4,

2. 5—7; Krt. 7, 7, i; 12, 12—4; T, 16, 3, 3.

enz. ; 27, 5—7; 31, 20—1; 64, 1—15; 66, 15,

vlgg.; 68, 13—4.

KRëpa, ofKRëPi, Ind., Jv. Karpiki, de vrouw

van D r o n a , zuster van K r ë p a , Inl. § 17.

KRësxA, Ind. -sjna (d. i. zwart), Jv. -SHa,
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de achtste incarnatie van Wisnoe; Vorst

van Dwaraka [Jv. DwaraAvati); zoon

van Wasoe-déwa (Jv. Ba s o e-d éwiï)

,

Vorst van M a d o e r a , bij D é w a k i (Jv.

Rohini); jonger broeder van Bala-déwa;
geliuAvd met Djambawati, Saty a-b a-

ma, Roek mini enz.; volle neef der oudste

PP. door hunne moeder Koenti; hun be-

stendige bondgenoot en raadsman ; zwager

van A r d j o e n a door zijne zuster S o e b a-

dra, en van Saty aki door zijne vrouw

Saty a-b a m a ; schoonvader van A b i m a-

n j o e door zijne dochter S o e n d a r i ; — bij-

namen : Vorst van Dwa,r;»,wati, zoon
van W a s o e-d éwa, "Wisnoe-moerti,

A r i- of li a r i-m oerti, Mado e-s o e d a-

n a ; voorts verschillende namen van W i s-

noe zelf: Djagannata, Narajana, K e'-

sawa, Djanardana, Padmu-nabu;
ook A s \v i ? zie in vv. ;— l7iL § 27 en ver-

volgens ; B. J. 2, 3, vlgg. , enz.

KrÖSNA DwAIPAJA.NA , -DiiAVAJAKA^ IvKëS-

Na DiPaJaXa, bijnamen van Wjasa (Jv.

A b i a s a) : zie Dwaipajana , enz.

KRÈSNa , Ind. -sj na, (d. i. zwart e) , de doch-

ter van Droepada, anders genoemd D r a u-

padi, q.v.;— Inl. § 20; Kw. Krt. 40, 1,2-4.

Kröta-soeta, een der KK.? zie IvARTa-sOEXa.

KrSta-warma , Ind. -man of -ma (van kre-

^a, gedaan, voltooid; geschikt, enz.,

—

en w;arma?e, wapenrusting, harnas),

Vorst der Bc dj a's; broeder van De'wa-

m i d o e s a , den overgrootvader van K r ë s-

n a en van de oudste PP. ; bondgenoot der

KIC. in de B. J.;— Jv. KReTa-wARMiA , meest-

al KARTa-WAKJia of -MARMa , een der KK.

,

RW. 39, LL; Inl. n. 26, § 60, 63, 68, 73,

75; B. J. 15, 2—3, en Kw. ald. (elders in 't

Kw. niet genoemd) ; T, 14, 13, 4; 64, 2—15;

66, 15, vlgg.; 68, 13.

KsATRA-DARMA: zie SëTRa-DARMa.

hsatriya, Skr. iemand van de kaste der krijgs-

lieden en vorsten, Inl. § 28; Jav. satria, z.

v. a. edelman: zie Vrt. 6, 9, n.

KsiTi SoE>jDARi : zie Soendari.

JLahéta-moelca \ „
•

„ „ zie bij Lohita.
Lahitu-moeha )

Laksmana of Laksmana-koemara , Kw., Jv. Laks-

MuN'a ,
gew. LëSMaNa , —KOEMiÏKa of —MaK-

DRa-KOEMaRa , de zoon van Doerjodana,—
bijgenaamd A s t in a-p o e t r a,— B. J. 20,

9—12; 21, 4, 7; 45, 7, 2; Kio. Krt. 20, 13,

2. [Skr. lahsjmana, gelukk ig, enz. ; ^'o e-

mdi- a, knaap; kroonprins, enz. ; m a n-

dr a, soort van trom, enz.]

langgala , Skr. ld-, ploeg (of plo egij z e r ?)

;

het wapen van Bala-déwa? Inl. n. 47, en

Kw. Krt. 61, 6, 6—7; vgl. nanggala.

LëMBaNa , of SALëMBaNa , een reus , zoon van

Dj itt{° soera, door Gatotkatja gedood,

B. /, 27, 28, 4, 30, 1; Kw. Alambana of Sya-

LA- ? Krt. 27, 25, 3—4. [Skr. alambana,

afhangend; afhankelijk; dlambha,

moord, Wls. ; welligt dlamhhana , id.
,

of moordenaar?]
LëMBOESaXa , een reus , broeder van den vorige

,

door Gatotkatja gedood, B. J. 27, 25

—

32; Kw. ald.: Alambo e sj a (Ind. eea reus of

duivel, Wls.; vgl. Inl. § 63, VII).

Lésan-poera, Jv., het rijksgebied van Satya-

djit of Satadjit, Inl. n. 50.

LëSMaXa : zie LAKSMa^jï.

Loldta of Xo^iïa-moel'a, de knods van Bi ra a, Inl.

n. 22 ; B. J. 55, 4, 4 (A, E: Lahita-m.) , en Kw.

ald.; B. J. 59, 3, 9 (A: Laldta-m., E: La-

héta-m.) ; 60, 3, 1 (waar het in 't algemeen

knods schijnt te beteekeuen). [Skr. lohi-

t a-m o ehha, rood- of bloedig van ge-

laat;— \'^\. Lauïiit a , de drictandvan

Siwa.] -::Ia Lic. XVIII {Pandawa doelit)
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heet B im a,'s knods Loehita-wadana-sari.

Loha-hawana of -Joe-, de hemel, verblijf-

plaats van goden en gezaligden , B. J. 7, 8,

1; 17, 15, 3; Kw. niet. [Skr. loJca, plaats,

wereld; bhawana en boe-: zie boven , in v.

loetuana ; de zamenstelling schijnt slechts eene

verbastering uit andere namen des hemels te

zijn, als Hari-bawana, -loka, Indra-

bawana, -loka, enz.]

Loha lïangoentoer-titi of -niti : zie Mang-

.

Loka-poera , Jv. , het rijksgebied van Wrësiï-

ja, Krt. 19, 5, 4—6.

Madiganda : zie Madoehara.

]\Iadira , Ind. -r d , eene vrouw van W a s o e-

déwa, lul § 27, 74;— vgl, Mahérah.

Madya-désa , Ind. Madhy a-déqa (d. i. m i d-

d e n 1 a n d) , eene landstreek in 't noorden

van Indië, Inl. § 1.

Madja-jjahit , een voormalig magtig rijk in Oost-

Java, tegen 't einde van de IS*^^ eeuw na

C. door Mohammedaansche veroveraars ver-

nietigd , waarmede 't nieuwe geloof over het

grootste gedeelte van 't eiland gevestigd was,

terwijl de oppermagt achtereenvolgens op de

rijken van Dëmak, Padjang en Mata-

r a m overging ; Inl. n. 28.

Madoehara , Jv, , een gewest of landgoed , door

den Vorst van W i r a, t a, aan Ardjoena,

geschonken ; ook genaamd Madiganda; Inl.

n. 84. [Skr. Kw. madhoe-Jcar a, honigbij.]

Madoera , of Matoera , Ind. -dhoer d
.,

gew. -t hoe-

ra, 1°. Noordelijk Matoera of Madoera,
eene stad aan de Jamoena, de rijkszetel der

J a d a w a's vóór hunne uitwijking naar D w a-

r a k a , Inl. § 27; Jv. Madoera of 3Iand- , het

eiland Madura, ten oosten van Java; het rijks-

gebied van Ko e n ti-b o d j a, Basoe-déwa

en Bal a-d ë av u , Inl. n. 20 , 48 ; B. J. S9, 14, 3;

61, 17, 2; 69, 18,1; Kw. niet.— RW. onder-

scheidt Madoera Kling (d. i. Indisch M.), het

aloude gebied van K r ë s n a's voorgeslacht , en

Madoera Djawa (J a v a a n s c h M.) , waarheen

Koenti-bodja zou verhuisd zijn, en den

naam van 't moederland hebben overnfebrao-t.

IP. Zuidelijk Matoera, de hoofdplaats der

P a n d y a's , in 't zuiden van Indië , Inl. § 60.

Madoe-soedana , Ind. -dhoe-soê-, een bijnaam

van K r ë s n a , naar den door hem versla-

gen' reus Ma d hoe (en Skr. soéd, dooden),
Kw. Krt. 55, 21, 2, vlgg.

Madra., Ind., de Ma dr a's, de bewoners van

Madraka, een land aan den boven-Indus,

het rijksgebied van Salja, Inl. § 11, 60; Jv.

Mandraka of Mandaraha , id. , Inl. n. 20 ; B.

J. 6, 4, 5; ló, 2, 4, enz.; Kw. Madr a-poer a.,

de stad der Ma dr a's, Krt. Al , 4, 5-7;

en Madra-rddjya, het rijk of de r ijks-

stad der Madra's, Krt. 58, 6, 8— 10.

Madra-radja , -r ddj a, de Vorst der

Madra's, d. i. Salja, Kw. Krt. 41,3,3-4;

zoo ook Madradipa , -drddhipa, Kw. Krt.

55, 8, 4-9; MAXDRaDiPa, N, Krt. 15, 2—3;

en in B. J. Dj. herhaaldelijk de Vorst van

Mandraka of -Mand ara ka; ook een-

voudig MANDRalCa, 49, 10, i.

MANDRa-PATi of ManDRATPATI , Jv., de Va-

der van Salja, Inl. n. 20.

3fadraka

Madra-radja

Madréja: zie onder Madri.

Madri, Ind. Mddri, Jv. Madrim of -i.v, de

jongere zuster van Salja, tweede vrouw

van P a n d o e , moeder van N a k o e 1 a en

Sahadéwa, Inl. § 11—3, 15.

MAt)RJAXMADjA , Mddrjd-, Ma dr i's zoon

of -zonen, d. i. N a k o e 1 a en S a h a d e'-

wa, Kw. Krt. i9, 17—18, i; Madréja, Md-,

id., Kw. Krt. 57, 7—13, enz. ;— MADRW-TANa-

Ja, MADRIM-POETKa, id., T, 10, o, 3; 21,4,

2: 54, 7, 9.

zie Madra.
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zie BIadki.
Madrisi, -in^

BIadkjatmadja

3fagada, Ind. -dha, een gewest aan de Gang-
ga, het rijksgebied van Was o e, later van

Djarasanda, enz. . Lil. § 4, 48; de M a g a-

da's strijden in de B. J. , onder Djajat-

se:na, voor de PP., Inl. § 60, 62.

Maha-baraia , Ind. Ma hu-h ha- (van mahd,
groot, en Bhdrata, afstammeling
van Barata), het Indisch heldendicht , waar-

in de strijd tusschen de K o e r o e's en de

P a n d a w a's bezongen wordt , - opgesteld of

verzameld door Wjasa, Inl. § 6, 77.

Maha-dtüidja : zie dwidja.

Maha-moeni [Sls.T. mahd-, groote kluizenaar

of -heilige), een bijnaam of benaming van

D r o n a , Kw. Krt. 52, 14, i—5 ; Jv. Müha-

moeni, id. van Narada, 67, 15, 2; 68,5,

4; vgl. Moeni-wara.

maharsi , Skr. -sj i, voorname rësi of hei-

lige, B.J. 7, 3; 51, 18.

Mahéndra, Ind., een berg, Inl. § 18.

Mahérah (of AKGS^WATi) , Jv. , eene vrouw van

B a s o e-d é w a ; moeder van K a, n g s a, bij den

reus G ó r a-w a n g s a , Inl. n. 48 ; vgl. Madika,

Mahespati : zie 't volgende.

Mahismaii, Ind. Mdhisjmati , P., Jv. Ma~

hispati, Mahès- of Mahos-, de hoofdstad (Jv.

het rijksgebied) van Ardjoena Karta-
wirja (Jv. Ardjoena Sa sr a-ba hoe of

Kart a-w i r j a : zie boven , i. v. AEDJOEXa S.)

,

gelegen aan de rivier Narmada {-da), Ls.;

B.J. 49, 9,4; 56, 4,1; Kiv. niet.

IP. het rijksgebied van Ni la, Inl. § 60;

vermoedelijk van 't vorige onderscheiden, en

meer zuidelijk gelegen , Ls. 567, n. 2.

Mahispati

Mnhospati

Maitréja , Ind. een heilige , door wien D o e r-

jodana vervloekt werd, Inl.n.ix-, Jv. Mé-

zie 't vorige.

TKÉJa, MatAÉJA, MÉTEia, MÉXTP.Ia , MlTAaJa

of SOEMiTP.a (?), id., B.J. 61,9,4,10,-2, en

Krt. ald.

BIaja, Ind. Md-, de bouwmeester der reuzen,

Inl. § 34.

Majat Mirikg, Jv. een zoon van Ardjoena,
Inl. n. Gi.

Malcandi, Ind. Mdhandi, eene stad in Paii-

tjala, Inl. § 19, 61.

Makara-hjoeha of Bjoeha Mahara (bjoêha), Kw.,

eene slagorde in de gedaante van zeker dier

met scharen , . voelhorens , staart enz. , Krt.

19, 16, 6, en 17—18, i; 5o, 26—7; Jv. Manka-

ra-bjoeha, id. in de gedaante van een' gar-

naal of zeekreeft [oerang), B.J. 19, 16—8;

55, 25—56, 1; ook genaamd Soepit Oerang,

d. i. Kreeftsscharen, 19, 17, 2, 18, 2,

6 , enz.
;

gelar Mankara , de slagorde M.

55, 25, 5. [Skr. mak ara, een fabelachtig

zeemonster, van voren antilope, van achter

visch, G. R.; wjoêha, slagorde.]

Malawa, Ind. Md-, een naam van verschillen-

de landstreken in Indië; Jv. Malawa, het

rijksgebied van een' bondgenoot der KK., B.

J. 51, 13, 3;— ook Malaiua-pati ? ib. 12, 7,

denkelijk door misverstand van 't Kw. (buiten

Krt., 20, 3, 2), waar Malawa-pati den Vorst

van Malawa beteekeut;— xg\. Awangga-pati

2°., onder Wangga.

Malini, Ind. Md lint, P. de hoofdstad van

Karna; ook Tjampa genaamd, I71I. § 18.

IP. IMalimi, een valsche naam van Drau-

padi aan 't hof van Wirata, Inl. § 51— 2.

Mamenang , Jv. , oude naam van 't landschap

Kadiri op Java, B.J. 69, 21, c, 25, 2; D,

E, Kw. niet.

Mandakia , Jv. -n d a-, naam van een gebouw ?

B. J. 55, 10, 8; Kw. niet.

Mandarhka : zie Madra.

Mandoera : zie Madoera I".
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MAXDEaDlPa \

Mandruhu \ zie Madra.

MiNDEa-PATI
'

MaNDK^-SÉMa, , Jv. , een zoon van K a r n i° , Krt.

58, 8, 3—4.

MA.XDKATPATI : zie Madra.

Mangoentoer-titi of -niti; LoJcu , Jv., een ge-

bouw aan den ingang des hemels , B. J. 57,

6, 3, en K7't. a\d.;Kiv. niet. [Man g o e?ito e r

en w ang o ent o er worden verklaard door

sitinggiU è..i. iQTVSiZ.\

Man'GSah-pati (d. i. den dood tegemoet

gaande, -braverende), Jv. , verbas-

tering van MaTSTu-PATi , d. i. V o r s t d e r

M a t s y a's : zie 3ïatsya P.

Manik-mandapa , Jv. -mandapa, eene geboor-

zaal aan 't bof van As tin a,, B. J. 6,

3, 4; Kw. niet. [Skr. Mani-mandap a , de

hoofdstad van den Koning der slangen , \Yls. ;

van mani
.,

juweel, en mandapa., een

tijdelijk opgeslagen gebouw, feestzaal, tent,

Manhara, -bjoeha: zie MaJcara-bJoeha, [enz.

ManoemajaSii : zie Kanoe- .

MANOEMANaJRit ? of -XiiSu ? de zoon van B a s-

w a r a t en vader van Tritroestu? Inl.

n. 12; Vgl. KANOEMAJaSa.

MANOHaPvU , Jv. , eene vrouw van Ardjoena,

Inl. n. 61.

Mantili, Jv., bet rijksgebied van den Vorst

Djanaka; Ind. Mitila , q. v.

mantri , Skr. -trin of -trt, raadsman, m i-

n i s t e r ; Jv. onder,bevelbebber, offi-

cier, boofd of beambte van onderge-

schikten rang, B. J. 10, 7; 15, 12, enz.;—

mantri-wisésa , z. v. a. patih, B. J. Oó, 11, n.

Majrisa, Ind. Mdrisjd, de gemalin van Soe-

r a , moeder van W a s o e-d é w a , Inl. § 27.

Maroex , Skr. de wind, de God van den

wind, anders W a j o e ;
— Maroet-soeta

,

Kw. -s oeta, de zoon van M a r o e t , d. i.

Bima, Kw. Krt. 26, 3, 1-3.

MakOeta, Ind. -tha, een vorst, Inl. § 67;—
Jv. -Ta, een heilige, Inl. n. 30.

Marta , Jv. , het gebied van Joedistirft, Inl.

n. 84 ; anders A m a r t a
, q. v.

Martilcawata, Ind. Mdrtikdiuatd, de hoofd-

stad der Salwa's, Lil. §.40, 75.

Mas, Jv.
,
goud;— ook een titel van gering^ea

adel, Vrd. 18.

MASWaPATi , Jv. , verbastering van Ma tsy a-p ati,

d. i. Vorst der M a t s y a's : zie Matsya V.

Maxali, Ind. Md-, de voerman van Indra'3

wagen , Inl. § 45.

Mataram , Jv., een voormalig vorstendom op Java,

Inl. n. 28; vgl. Madja-pahié.

Matoera : zie Madoera.

Matréja : zie Maixréja.

Matsya (d. i. visch), F. Maïsya , Ind., de Vorst

der westelijke M a t s y a's of W i r a t a's , zoon

van W a s o e , den Vorst van M a g a d a , bij

de nimf G i r i k a ; broeder van S a t y a w a-

ti-, de moeder van Wjasa enz.; waarschijn-

lijk dezelfde als W i r a t a , Vorst der M a t-

s y a's
,
gehuwd met S.o e d é s n a , vader van

Sanka, Oettara en Oettara, schoon-

vader van Abimanjoe, en bondgenoot van

de PP. in de B. J., Inl, § 4, 37, 50, 54, 56—7,

62, 63 (VII) ;
— Kio. Ma t s y a-n dtlia, d. i.

Vorst der Ma tsy a's, Krt. 51,5, 5—7,1;

Mat sy ddhip a , id. , Kiv. (buiten Krt.) 1 2, 5, i

,

en N, Krt. ol, 4, 6—5, 4; ook Wirata, Wi-

r a t é 9 w a r a
,
q.v.;— Jv. MASWaPA.xi of Mang-

SAH-PAïi {q.v.), meestal eenvoudig Vorst
van Wirata; in zijne jeugd Doergan-
dana of -g a d a n a {q.v.); zoon van Ba-

soekëti of van Soekéswara; broeder

van Doergandini (=Ind. Satyawati),

de moeder van Abiasa; gehuwd met R ë-

katawati, de dochter van Palasara;

vader vau Se'tu, Oetara, "Wir a-s a n k

a
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Qn Oetari; sclioonvader van Abimanjoe,
en bondgenoot van de PP. in de B. J., Inl.

n. i3,si,8-i,8ö; B.J. 14, II— 6; 15, 1—6; 51,

4, vlgg.; Xrt. ib. 7, 2-10, 3; T, 32, 8; 55,

15, 4; 57, 11; 48, 4, 2; 69, 18.

IF. Ind., de JNIatsya's, een volk, te

ondersclieiden in O o s t e 1 ij k e en W e s t e-

lijke Matsya's; de laatste ook Wira-
t a's genoemd, gelijk hun land Matsya of

Wirata (zie aki. IP); hoofdstad Oepa-
plaAvja,— l7d. § 50.

Ma-TSTADIPa {-ddhip a): zie 3£atst/a , P.

BIatsya-ganda Ind. -d h d (d. i. naar viscli

riekende), bijnaam van S a t y a w a t i , als

geboren uit een' visch , I?ü. § 4.

Matsya-xaxa {-n ut ha): zie Matsya , P.

'Matsya-pati : zie MASWiipATl.

Matsyodaki, Ind. -ri (van matsya^ visch,

en qedara, buik), bijnaam van Satya-

w a t i , als geboren uit een' visch , Inl. n. 7.

Idéija-poespa: zie bij Abj-a-jjoesjya.

Mkga-sandi , Ind. Me' g ha-s an d hi , een Vorst

van M a g a d a , zoon van S a h a-d é w a , Lil

n. 04, § 70.

rnelati , Jv. -ti, een kleine welriekende witte

bloem, die veel tot opschik gebezigd wordt,

5. tT". o3, 7; 48, 15, enz. [Skr. mdlatt, j as-

ra in urn gr and if lor um.]

rr.énoer , Jv. , eene bloem : dubbele mëlati;

B.J. 35, 7; 51, 10.

MÉNTPJu \

Méïréjh > zie Maiteéja.

MÉTRIu )

MiXTa-RaGi'i , naam van Ardjoenu als boete-

ling, I?il. n. 70 — In eene M. S. Wiwtihu
luidt die naam AVi.N-Ta-RaGa; waarschijnlijk is

het dus het Skr. wit a-r dg a, bevrijd van
hartstogten?

Mitila , Ind. -t hil d, een land aan de G a n g g a
,

het rijksgebied van D j a n a k a ; Jv. Mantili
,

q.v.:— Inl. § 48.

MiTR;ij:t : zie Maitréja.

Moeni-ivara ( Skr. uitstekend kluizenaar
of -heilige), benaming van N a r a d a , Kiv.

Krt. 67, 15, 2;— vgl. Muha-moeni.

Ilogawaii, Ind. -ghatuati, eene rivier in Koe-
roe-ksétra? Inl. § 63.

MOMO.VG MoERKu, Jv. , een reus, door A r-

djoenu verslagen, Inl. n. 7i;.

MrStyoe ; Kala— : zie ald.

NuGaGixi, Jv. , de dochter vuu' den slangeuvorst

Antu-boga, gehuwd met Bima, en moe-

der van A n t a-s é n a , lid. n. 40.

NaGa Sèwoe (d. i. duizend slangen, of

met duizend s.), Jv. , een kluizenaar , door

Pariksit gedood, Inl. n. 120.

Nakoela (d. i. van onedele afkomst, of

van zijne maagschap verstooten :

—

oorsprong van dien naam onbekend), Ind,,

Jv. -La , de vierde der vijf PP. , zoon

van Madri (Jv. -drim) bij de A s w i's

,

of in naam bij Pand o e; oudere tweeling-

broeder van S a h a d e' w a (Jv. S a d e w si) ;
—

bijnamen : Pinten, D j a j a t-s e' u a , D a-

ma-granti, -grantika, Grantika, zoon

van Madri; zie in vv. \
— Inl. § 13,33,36,

51, 65; B.J. 8, 30, a-, 10, 3—4; 46, 10— 7;

47, 13—48, 9, enz.

Nala, Ind., een Vorst van Nisada, Lil. § iG.

NALiKaWATi, Jv. , eeue dochter van Nakoo-
la, IjiI. n. Gi. [Skr. ndlihd, reukwerk,
Wls. ;

— dus -watt., z. v. a. w elriekende?]

Naxda , Ind. , een veehoeder , de pleegvader van

Kr es na (en zijn halve broeder ?) Inl § 27;—
vgl. ANïii-GOPa.

7ianggala
,

gew. neng- , Jv. , zeker wapentuig

,

B. J. 55, 9; inzonderheid hot wapen van

B a 1 a-d ë w a ,
geschenk van den God B r fi-

rn a, voorgesteld als een speer met weer-

haak, Inl. n. 48, i3- ./• 61, 6, 7, 7, 5; Avaar-

schijnlijk verbasterd uit langgala
,

q.v.

Narada, Ind. Nd-, Jv. NARaoa, een zoon van
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Siwa of van Brahma (Jv. van Kanéka,
Kanaka of Tjatae r-k a n a k a) , beroemd

wetgever, later vergoed; de gewone bode des

bemels ;— bijgenaam d K a n ë k h- of K a n a-

k a-poe tra, Maba-moeni, Moeni-wa-
ra, Pandya? q.v.;~Inl. n. i3,34, § 30, 72;

B. J. 3, i, vigg.; 6, 8, vigg. 7, 12; 42, 7; 50,

6; 59, 17; 67, 8-68.
Naeajaka, Ind. Nurdjana, een bijnaam van

,W i s n o e en van zijne incarnatie K r ö s n a

;

Jv. NaiiajaNa, de gewone naam van Krësna
in de Lic. vóór zijne vestiging te ÜAvara-

wati,— Inl. § 27;— go pa's van Naraja-
n a : zie gopa.

N a7' dj anus tra, Ind., een wapen van

Aswattama, Inl. § 63, VII; Kio. Hjang
N ar dj ana., id., Krt. 31, 22, 3-4; 52, 5, 5-G.

NaEa-soMa, Jv. , naam van S al j a in zijne jeugd,

Inl. n. 20.

Naréndra, Skr. Jv. , Vorst, B. J. 6, 12, enz.

nenggala : zie 7ianggala.

Ngalèhi, Jv. , een titel van rang, Vrd^ 18.

Ngalajoeda: zie Hala-, 11°.

-»-r " ' j
'

JVgamarta : zie Amarta.

'Ngastina : zie Hastina.
O o

Ngawangga : zie Wangga.

Ngèsoe of Ngisoe: zie IsOE.

i\^5'o7co, Jv. , bet zoogenoemde Laag Javaanscb:

de taal , waarin de Javaan zijne minderen

aanspreekt, Inl. n. 22.

NiLA , Ind. Nt-, een Vorst van Mabismati,

Inl. § 60.

NlLA-KAXTA , Ind. Ntla-kanta (d. i. zv/art-

of blaauwbals), Jv. Nil a-k ant a , een

bijnaam van Siwa (Jv. van Batara Goe-

roe), aldus genoemd wegens de uitwerking

van een door hem ingenomen vergift ; — D,

E, K7-t. 67, 12, 2; Kiu. Krt. 43, 19, 7.

NlLa-KKëSNa , Jv. , een zoon van A r d j o e n a
,

Inl. n. 61. [Skr. 7iila en kresjna, beide

zwart of donker van kleur.]

NiLa-PEADjaNGGa , Jv. , als voren , ib. [Skr. ni-

la: zie hierboven; Jv. pradjangga, hals.]

NiRAMiTKA (d. i. zonder vijanden? of wiens
V ij a n d e n V e r n i e t i g d z ij n ?) , Ind., een zoon

van Nakoela bij Karónoem ati, Inl. § 33.

NiRBiTa of -BiN'ïa , Jv. , een bondgenoot der PP.

,

B. J. 14, 15, 1; volgens GR. de Patih van

W i r il t a ;
— ook een Vorst van N o e s a

Baron; — Kiv. Krt. ib., en bij 31, 4, 6-5,

4; op beide plaatsen echter twijfelachtig, of

het een «aa?« is. [Skr. nirhhita, onbe-
vreesd.]

Nisada, Ind. -sjadha, een land, het rijksge-

bied van Na la, Inl. § 46.

Nhuata-kawatja , Ind. ISFiwdta-, de naam van

een reuzenvolk (Jv. NiwaTa-KAAvaTJa , een

reus. Vorst van lm a-h im a t ak a) , door

Ardjoena verslagen, Inl. § 45.

NOEKiiSa, Jv. Hjang-, eene godheid , J?jZ. n. 5.

NoEKTJAHja, Jv. Hjang-, als voren, ï^, [Mis-

schien uifc het Arb. no ér, licht, en Skr. tjhd-

j d , Jv. tjalija, glans ?]

NOEwiNDa ? een der KK. of bondgenoot der KK, ?

zie Anoewisda.

Nrepati, Skr. Jv., Vorst, B. J. 7,1, enz.

OedaJAXA , Ind. , een • der opvolgers van P a r i-

ksit, Inl. n. 120 ;
— vgl. JoEDajuNa.

Oegal-agil: zie Ogal-agil.

Oegea-séna (d. i. met een geducht heir),

Ind. , de vader van K a n g s a ; oom van K r ë s-

na's moeder Déwaki, Inl. § 27;— Jv. Oe-

GEa-SKxa, jongste zoon van Ko e n t i-b o d j a,

den Vorst van Ma do era; oom van Krës-

n a en van de PP. ; later Satyadjit of

Satadjit [q.v.), Vorst van L é san-po e-

r a ;
— Inl. n. 20 , 50.

Oeloepi, Ind. -pi, eene nimf , dochter van den

draak K a u w a r a
;
gehuwd met Ardjoena,

Inl. § 31, Wls.; — Jv. (ook Aloepi, Pai.oe-

pi) , de dochtervan Bagawan Soetiksni°i

(G. R.) , of van zijn' broedey Kan w a (R. W.)

;
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bij Ar dj oen il moeder van Ir a wan, Inl.

n. 6i;-B. J". 16, 15; Kio. ald. : Oeloepoei.

OeloepOei: zie 't vorige.

OeM-A. , Ind. -7?i « , Jv. -Ma, de gemalin vanden

God S i w a (Jv. B a t ji r a. Goeroe); anders

D o e r g a (Jv. -g it) genoemd , Wls. ; G. E.

,

Inl. n. 22.

Oepa-jadja, Ind. -jddja, een brahmaan. Lil. § 20.

Oepa-hitjaha , Ind. -k i- , de O e p a-k i t j a k a's

(d. i. de bij- Kitjaka's), de jongere broe-

ders van Kitjaka, den veldheer van Wi-

rata, Inl. § 52;— vgl. RoEPii-KKSTjii.

Oepaplaivja , Ind. , eene stad aan de S a r a s w a-

t i , hoofdplaats van de westelijke M a t s y a's

of Wirata's, hil. § 50,

Oepa-SOEkda, Ind., een reuzenvorst, broeder van

Soenda, q. v.^ — Inl. § 30.

0£Pa,ïJiTKa. , een der KK., Lh.\ B. J. 20, 7, i

;

Krt. 23, 8, 2-3 (N: Roepa-tjitka) ; T: 25,

9, 1; 'KW. niet; vgl. echter ïjiTKa-OEP;°vTji-

TEll , bij TjIXRa-SOEPvTI-TJITKa.

Oerwasi, Ind. -cï, eene apsarase , stammoeder

van de vorsten van 't Maangeslacht , Lil.

§ 45 ; volgens sommigen ook moeder van Kr 6-

p a en K r ë p a , Inl. § 17.

Oetaka, Ind. -tta- (d. i. noordelijk), Jv.

OETuKa , een zoon van W i r a t a (Jv. van

Masv/apati, den Vorst van Wirata),
volgens sommigen de oudste , volgens ande-

ren de tweede, Inl. § 54—7; B.J. 9, 1,2;

10, 5-6; 12, 22; 15, 1-5.

ÜETARa, Ind. 'tta-, Jv. Oetari , Kiv. -ri, ds zus-

ter van den vorige, gehuvrd met Abima-
n j o e , en moeder van P a r i k s i t , Inl.

§ 51, 55, 57—8, 63, n. 115, § 69; B. J. 20, 30; 21,

10; 22, 1—17.

Oetaki: zie 't vorige.

Oetipati , Jv. , een bijnaam van Batara Goe-

roe (= Siwa), B.J. 21, 15, 0; 47, 16,4;

Kw. niet.

Oettaea, -eu: zie Oetaea , -Ea.

Ogal-ogü (d. i. w i p p e nd, kantelend, w a <>•-

gelend), do brug, die naar het doodcu-

rijk leidt, en onder 't gaan heen en weer

schommelt, B. J. 57, 3, 3; Kto. ald.: Oegal-cujü.

Padang, Jv. -dang, eene landstreek aan de

Westkust van Sumatra ;

—

Gocnoeng Padang
,

een berg of het gebergte ald. ? D, Krt. G9, slot.

Padjang, Jv., een voormalig rijk op Java, Tnl.

n. 28; vgl. Madja-pahit.

Padma-bjoeha, eene slagorde, B.J. 23, 1, 2;

Kit'. Krt. 22, 26; anders Tj akr a-bj oeha
genoemd, q. v. [Skr. padma, de lotus,

eene waterbloem ; tvjochci, slagorde.]

Padma-NABA, Ind. -ndbha, d. i. lotus-navel:

een bijnaam van Wisnoe, uit wiens navel

de lotusbloem zou zija ontsproten, v/aaruit

Br ah ma voortkwam, "Wls.; Jv. PADMa-xa-

Bii, een bijnaam van Kresna, de incarna-

tie van Wisnoe, B.J. 62, 5, i, S, 7, 11,

5; zoo Kiü. Krt. 61, 14;— ook van Djaja-
bajsi, den Vorst van Kadiri, als incarna-

tie van Wisnoe, B. J. 69, 23, 6.

Pagödonga:^ (-do-), Pakadjoe.vax of Paka-

ZOEXAX , Jv. , de zoon en opvolger van Dj a-

j a-b a j a van Kadiri, volgens D, E, Krt.

69, slot.— Bij RW. heet hij Praboe Dja-

Ja AMIDJiija.

P.VKADJOEN'AN' )

\ zie 't vorinje.
Pakazoesax

{

°

PaLuSaEa: zie ParASAEA.

P.vlgoen-a, Ind. Pha- of P h cl- , Jv. Palgoe-

Na, een bijnaam van Ardjoeua, B. J. iQ,

13, /i, 15, i, enz.; Kio. Krt. \Qy 12, 5-14, en/.

Paloepi: zie Oeloepi,

Pamadió of Pra- , d. i. middelste (nam. van

de vijf PP.), Jv. , bijnaam van Ardjoe-
n a ;
— Pamadé-poetejï , d c z o o n v a n P.

,

d. i. Abimaujoe, B.J. 19,11, 3; A'ty. niet.

Panumang of Agocl Pauiénang , Jv. , een gcwe.?!

of landgoed , door den Vorst van W i r a t a

aan B i m a ge-;choüken , Inl. n. 8».
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pandan , Jv. -nd-, zekere plaat, B. J. 16, 7, en u.

pandapa , Jv. -7id-, eene soort van' galerij,

veelal bestaande in eene vierkante ruimte,

overdekt door een piramidaal dak op houten

stijlen, maar aan de kanten open. Ld. n. 20.

[Skr. mandapia^ ongeveer hetzelfde.]

Pandawa . ln(\., Pdndaioa, Jv. Pandaiva, de

vijf PP. , J o e d i s t i r a , B i m a , A r d j o e-

n a , N a k o e 1 a en S a li a d e' w a , zonen van

Koenti en Madri bij vijf vei'schillende

goden, of in naam bij Pau do e, den Vorst

van Ilastina;— ook genaamd Pan do e-po e-

tr;°i, - t an u j H, Pa n d Ava t ma dj a, P an-

dwang sa: zie onder Pan doe, eu ver-

der de namen van elk der PP. in 't bij-

.'^onder;— Ld. § 13 en vervolgens; B. J. 2,

3, en vervolgens;— 2'^ de par dj der PP., in

te2enstellin2; van de Ivo er o e's, Inl. u. -24.

Nat a Pa n d a 10 a , d. i. P a n d ii w u-v o r s t

,

komt in de omwerkingen meermalen voor

,

soms in 't enkelvoud , voor J o e d i s t i r u (bv.

19, 9, 3?), soms in 't meervoud (bv. 8, 24,

!; en B, C, Krt. 68, 17, i) , voorde vijf PP.,

of de vorsten van hunne partij (bv. 2, 3, 5;

65,2,9);— zoo in 't Kw. (buiten Krt.., 15,

22, 1 ) P dn daioéqiv a r a ( van % q iv ara, Skr.

heer, vorst), voor Bi ma en Ardjoena,

PaxdaWA-SOETA , P d n d- , zoon- of z o-

nen der PP., Kw. Krt. 11, 2, 5-6; 19,

17—18, \.

pandita, Skr. -ndita., Jv. -t u
,

geleerde,

wijze, leeraar, lal. n. 20,36; B, J. d3j

o, enz.

Pandya , Ind. P d n dy a, F. de P a n d y a's
,

een volk in 't zuiden van Indië; hoofdstad

Ma toer a; — bondgeuooten der Pandèwa's

in de B. J. , onder den volgende , Lil. § 60, 62.

IP. Paxdya , Vorst der P a n d y a"s
,

ib.— Vgl. Kio. Krt. 60. 15, 4-c , waar W j a-

sa, en bij 68, 1, 9-2, g, waar Nar ad a ge-

noemd Avordt Sang Pandya: op de tweede

plaats verklaard door Sang Bajara : de God.
Pandji, Jv. , een titel van rang en geboorte,

Vrd. 21;— Pandji Ixo KARTa,-PAïi, een Vorst

van Dj ënggala, Krt. 69, slot.

Pan^doe , Ind. P dndo e (d. i. wit), Jv. P a )i-

d o e, Vorst van H a s t i n a , tweede zoon

van Wjasa (Jv. zoon van T j 1 1 r ;i-s é n jij

,

moeder onzeker;— vader in naam van de vijf

PP., bij Koenti en Madri;— bijgenaamd

D é W ii-n u t iï
, q. V.;— Inl. § 10—3, 15, n. 45.

PaxdOe-dajith, -?i d- (van Skr. dajitu,

vrouw), de vrouw van P a n d o e ,
' d. i.

Koenti, B. J. 50, 4, 1.

PAN'DOE-POETPva,, -ïAXajii , -n cl- , de zoon

of zonen van Pandoe, = Pandfiwu, B.

J. 2, 11, i, 12, z,Q\\z.\ Kw. Krt. 9, 7, enz. ;

—

zoo ook P dnclw dtma dj a , Kw. Krt. 29,

8—11, enz.; en Pdndioangqa, telg van
P a n d o e , Kw. Krt. 68, 9, 7_14, 6.

P d n d o e-p o et r a-d ajit a, de gemalin
van Pandoe"s zoonof-zonen,d. i. Dro-

p a d i , Kio. Krt. 50, 4—S.

Paxdwaxgsa [- qa)
)

^ > zie onder Pandoe.
Paxdwatmadja \

Panei7ihahan , Jv. , voorwerp van hulde:

titel van sommige vorsten en aanzienlijke

prinsen, Vrd. 27.

Pangarib-arib; Boekoer : zie ald.

Pantjadjanja, Ind. Pa-, Jv. Pantjadjanja, de

krijgshoorn (Jv. de gong) van K r 6 s n a ,

vervaardigd uit het gebeente van den door

hem gedooden reus Pantjadjana, Wls. ;

—

Ld, § 65;i?. ƒ. 10, 12; 2J, 13; 22, 22; 23,

4—6; 55, 29; 69, 25; Kxv. Krt. 12, 10, 2,

vigg. ; 25, 4, G-6, enz.

Pantja-hoemara,^\v, Kw. -ra dra, de vijf jon-

gelingen of prinsen: zie Paxtja-wala.

Pantjala, Ind. -tjü-, een gewest in Madya-
desa, Irü. § 17, 19; — de Pantjala 's,
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bondgenootea der PP. in de B. J. , onder D r o e-

p a d a , § 62;— Jv. Tjampalu
, q. v.

P antj dla-r ü dj a , de Vorst va n

Pantjala, d. i. Droepada, Kiv. Krt. 3 1

,

4, ü—5, 4.

Pantja-poetra , Skr. Kw. , de v ij f prinsen:

zie 't volgende.

PaNTJu-WuLii , Jv. , de zoon van Joe distira,

en Dropadi, lul. n. 59,69; B. J. 11,2— -i;

20, 2G; 31, 5—10; 64, 11—2; — ook ge-

noemd Pi'NTJu-Wi'lLil DWITIH of - DiTIil ,
- DlP-

'ilÜ, 20, 26, 4; 51, 5, k; D, KrU 11, 2, C;

K.W. : - DiKTia. ; — Skr. "p an tj a-h dia , de

vijf knapen of -jongelingen; zoo Kw.

Pan tj a-w d l a (voor de vijf zonen van D r o-

padi bij de PP.), Krt. 11, 2, 5—ü ; elders in

gelijken zin Pan tj a-h o em d r a , Ki^t. 64, 1 1,

3 ; Go, 8, 6-7 , en Pa n tj a-p oeti^a, Krt. 63,

8, 5;— zie verder //i/. § 33 en 63 (X). De bij-

namen DwiTiti enz. zijn verbasteringen van

't Skr. Kw. adioitiy a , ongeëvenaard,
uitstekend, nevens den naam voorkomen-

de in Kio. Krt. 11, 2, 5—6: zie Vrh.* ald.

panton , een bij de Maleijers geliefkoosde dickt-

vorm , bestaande in berijmde coupletten van

vier regels , waarvan doorgaans de twee eerste

't een of ander beeld, bij voorkeur aan de

natuur ontleend, bevatten, de twee laatste,

buiten verband tot de vorige, op de liefde

betrekking hebben, Vrt. 48, 16, n.

Parasaka, Ind. Para-, Jv. Pi'ir.aSHRit, of Poe-,

een r é s i , de zoon van S a k t r i (Jv. S a-

k r i) en vader van W j a s a (Jv. A b i j" s h)
;

volgens Jv. mytliea stichter en eerste Vorst

van A s t i n it , zwager en schoonvader van

Maswapati, den Vorst van Wir^lta, lid.

-6.

Parasoe-kama , Ind. -goe-rdma, Jv. RuMit

Parasoe , een halfgod , de zesde incarnatie

van Wisnoe, Wls. ;— Inl § 18; B. J. O,

4, vlgg.: 6, 8, vlgg.; 7, 12; 50, 6.

Parcjaioa : zie Bargawa.

paridjata, Jv. -ta, zeker gewas, B. J. 47,1;

volgens GR. een struilcgewas. [Skr. jydridjd-

t a , de koraalboom, erythrina ful-

g e n 3 , Wls.]

PARiKëNAx, Jv. , een der voorouders van de vor-

sten van Astina, Inl. n. 12.

Parikêsit: zie 't volgende.

Pariksiï , Ind. -r i Ic sj i t of -r i- , ook -r t k sj i-

t a (d. i. volgens Wls. beproefd, onder-

zocht; volgens Ls. rondom h e e r s c h e n d)

,

Jv. Pakiksit of -KösiT, een Vorst van lias-

tin a, zoon van Abimanjoe en Oetara

(Jv. -ri), Inl. § 63, n. ii5.§ 69, 7G—7;B.J.

68, 11; Kiv. Krt. 68, 2, 7, vlgg.

Parnasa , Ind. -n d g d, een tak van de rivier

Jam o e na, Inl. § 29.

Parta , Ind. Part ha, Jv. Parth , een bij-

naam van A r d j o e n a , naar zijne moeder

Pröta (=Koenti), B. J. 11, 1^, 6; 12,

15, 1, enz.; in 't /uy. zijn meest gewone naam.

PARTa-sOETii of -TANujH , de z O O n V a u

Ardjoena, d. i. Abimanjoe, B. J. 11,

1, 2; 20, 1, 3, enz.

Parïipkjh: zie Praïi- .

pasaiiggralian
.,

Jv. , een gebouv^r bestemd voor

tijdelijk verblijf van vreemdelingen enz. (van Skr.

s an g gr a ha , bewaarplaats), Inl. n. jo.

Pasoepata, Ind. Pago e-, een wapen van A r-

d j o e n a , afkomstig van Paso e-p a t i of

Siwa, Inl. § 45; Wls. P dqo ep at d s tr a ,

SiAva's drie tand;— in 't Jv. heet het

v.'apen zelf Pasoepati o^-sojjati, en worde

voorgesteld als een werptuig van groot ver-

mogen, Inl. n. 44,76; B. J. 21, 11; 24, 20—2;

29, 4—5; 44, 16—9; zoo ook Kw. Krt. 24, 21, enz.

Pasoe-pati , I"^. Ind. -go e-, de h e e r der d i e-

ren of -der bezielde natuur (Ls. 781),

een bijnaam van Siwa, Inl. § 45; Kio. Krt.

63, 19, enz.; — zoo ook P ago c-p r a b h o e
,

Kw. (buiten Krt.) 1, 6, 4.

O
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IF. Ew. Jv. = Ind. Pasoepata
, q. v.

Pasoe-pkaboe , P aco e-p r abhoe: zie 't vori-

ge, F.

patik, Jv. eerste dienaar van een' vorst of ge-

zaghebber, minister, vizier, luitenant,

adsistent, substituut, enz, , Lil, n. 20,48,

[Skr. p ati, heer, vorst.]

Pawana , Ind. , de W i u d , of de God der

winden, anders W a j o e genoemd ;— Pa-

•WANA-SOETA , de zoon van den Wind,

d. i. Bima, Kiv. Krt. i^, 9, 3—10, enz;

PëGADANGAS, Il a t e — : zie Krt. 69, slot.

Peta Pralaja , Jv. Peta-, bet rijksgebied van

Radéja., den pleegvader van Karna,, Inl.

n. 20. [GR. bet paleis van de Godin D o e r g a,.]

pinang , Mal. (Jv. poetjang) , zekere vrucht , of

de boom, waaraan zij groeit: volgens Marsden

areca catechu, L. ; — B. J, 48, 19; 65, 3.

piiiitoeiva , Jv. , eig. z. v. a. oudste, ouder-

ling; over 't gebruik zie Vi't. 3, 9, n.

PiNTÈs , Jv., naam van Nakoela, in zijne

jeugd , Inl. n. 22.

pitamaha , Skr. -t d-; grootvader van va-

derszijde; alg. voorvader, Krt. 12, 10,2,

vlgg. , waar B i s m a zoo genoemd wordt

,

met betrekking tot de Koer o e's.

Plasa Djmar., Jv. (van plasa, zekere boom;

dj e 71 ar
,
geel), het vaderland van S a k o e-

n i , Inl. n. 20.

poe : zie %mpoe.

poedah , Jv. -(/-, zeker gewas, B. J, 47, 1; vol-

o-ens G. R. de bloem van den p a n d a n.

POEDjïiWATi, Jv. , F. de vrouw van Sakri

en moeder van P a, 1 a, s a r a, , Inl. n. 12.

IP. de dochter van Bagaspati, ge-

huwd met S a 1 j il , en later Satyawati
genoemd

, q. v.;— Itil. n. 20.

poe^soer
.,

Jv. , zeker speeltuig: eene soort van

bekken, B. J. 18, 10; 35, 21, enz.

POELuSciPai : zie Parasara.

poenggawa, Jv. h o fgr o o t e, staatsdienaar,'

B. J. 32, 11.

PoENTa , of PoEXTa,-DÉwa , Jv. , naam van J o e-

distira, in zijne jeugd, Inl. n. 22;

—

Adji
Poenta, een tooverformulier , ib.

Poerana , Skr. -r una , zekere mythologische ge-

dichten , achttien in getal , onder verschillen-

de namen , Inl. § 17, n. 49 , § 37.

POEROEBaja, , Jv. , een bijnaam van G a t o t k a-

tjit. Ij, Krt. 27, 28, 7; L, N, Krt. 28,3,

5—4, i, en elders.

PoEROEGADji, Jv. , een Vorst van Tam po e-

r o e , vader van K r ë p <«, en schoonvader van

D r o n a , Inl, n. 30.

POEROERAWAS , Ind. -r O ê- , een Vorst van P r a-

t i s t a n a , Inl. § 45.

poerohita , Skr., huis- of lij fpr ie s t er , Inl,

§ 5, 26.

POEROTJANA, Ind., een dienaar van Doerjo-

dana, die de PP. in 't Lakhuis door

brand moest doen omkomen , maar er zelf

het slagtojBTer van werd , Inl. § 23.

poestaJca , Skr. Kw.
,
geschrift; Sang Hjaiig — ,'

het goddelijk geschrift, d. i, de Ka-

limosada, q, v.;— Kw. Krt. 10, 10, i_o; 47,

27.

poetra , Skr. zoon; Jv. -tra., z o o n of d o c h-

t er.

Pon , Jv. , een van de vijf dagen van de markt-

week, Vrd. 17.

Prabasa, Ind. -bhd-, eene stad of landstreek

in Indië, Inl § 31, 73.

praboe , Skr. -bhoe , Jv. -boe, vorst, 5. J. 2,

2; 4, 13, enz.;— Praboe Anom , Jv. , eig.

jonge vorst: gewone benaming van den

vermoedelijken troonsopvolger , of wel van

een' regerend vorst, wiens vader nog leeft,

I71I. n. 17 ,85.

PrADAN^GGu-PATI; zie PRATANGÖa.

Pradjyotisa , Ind. P r adjy oti sj a , eene land-
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streek in 't noordoos tea van Indië, het rijks-

gebied van Baga-datta, Inl. § 35,60,70,

Peama.de: zie Pama.de.

Pkamèsti, Jv. -s/i, een bijnaam van Batiiru

Goeroe, B. J, 67,12, 2. [Skr. paramésj-
thin of -thi , de omhoog wonende, de

verhevene: bijnaam van Br ah ma.]

Prapti, Ind. -«-, eeno dochter van Dj ara-

sand a, gehuwd met Kangsa, Inl. § 27.

PRAïANGGa, de Zonnegod, N, Krt. 24, 12—13,

2; Xi ald,; Pradanggh-pati. [GR. Pratang-

ga~pati^ id.\ zoo ook Baron SaJchidhèr
,
pd.

60g, V3. 2.]

Pratipa ,
1°. Ind. -t i of -t i- , een Vorst van H a s-

tina, vader van Santanoe, l7il. § 2; van-

daar Pr dtipa, de zoon van Pratipa,

d. i. Santanoe, Wls.

IP. Kto., Jv. PRATiPa, een bondgenoot der

KK. , in de B. J. door B i m a gedood ? B. J.

17, 3, i,en Krt. ald.

PRATiPÉJa,, of Pakti-, een bondgenoot der KK.,

B. J. 26, 6—11, en Kio. ald.;— volgens P
een vorst van 't overzeesche rijk Barad-
m a, d j a , en neef van Karn -1.

Pratistcma , Ind. P r ati sj t h a n a , eene stad aan

de Gang ga, vroegste rijkszetel der vorsten

van 't Maangeslacht, Inl. § 1, 4.5,

Pratjanda-hérawa, Jv. -nda-, tooverwapen van

Salja: zie Bérawa.

PRëGiWa , Jv. , eene dochter van A r d j o e n t°
,

gehuwd met G a t o t k a, t j a, , Inl. n. ei.

PRëGiAVATi, Jv. , de zuster van de vorige, ih.

Pröta , Ind. -t h d , de dochter van Soera,

later naar haar' pleegvader K o e n t i ge-

noemd
, q. V.

Pringgadani , Jv. , het rijksgebied van den reu-

zenvorst A r i m b a ; later de Avoonplaats van

GatotkiitJH, l7il. n. 41.

Pritiwixda ? of PjRë- ? Ind. -dha, de zoon van

praupadi bij Ardjoena? Inl. n. oo.

Rada, Indi. .e udhd^ de gemalin van Adira--
ta, pleegmoeder van Kar na, Inl. § 18.

Baden, Jv. een titel van adel, Vrd. 18, 24 ; J5.

J. 2, 8, enz.

RadeJA, Ind. Rddhéj a, Jv. Radkju , een bij-

naam van Kar na, naar zijne pleegmoeder

Rada, Inl. § 18; D, E, Krt. 40, 7, 2 , enz.

;

Kw. Krt. 35, 26—7, enz.— In de Z/j. is Ra-

DiSja, de Vorst van Petn Praluja, pleeg-

vader van Karna, Inl. n. 20.

Radixyu, Jv. , de Zon of Z o n u e god, B. J". 5,

6, 8; D, E ald.; Kio. niet;— denkelijk ver-

basterd uit Adixya? zie ald., en vgl. Frie-

derich, Inscriptiën van Java en Sumatra, blz. 26.

RiiDJH-MaLu, Jv. een onechte zoon van Pa,la-

Siirit (= Par as ara), nit een' visch gebo-

ren; worstelaar aan 't hof van Maswnpa-
ti te Wirsttu, Inl. n. 13 , 85. [Sier. radja-

7natla , worstelaar! n dienst vanden
Vorst, Wls.]

radja-soeja , Skr. r d dj a-s o éj a , eeno soort vau

offerplegtigheid , Inl. § 35, 48.

raJcsasa , Skr. r d- , Jv. r a k s a s a , z. v. a. b o e-

ta, q.v.; B. J. 7, 3; 27, 29, enz.

RuMa, Parasoe : zie Parasoe-rama.

Bainelan, Ai'. Jv. , de negende maand van 't

Mohammedaansehe jaar, Vrd. 17.

rara , of lara , Jv. j o n g m e i s j e ; Bok : zie

bok.

Rarasati (z. v. a. har tb eko r e n d?) , Jv., da

gemalin van den God Bramj", 49,3—4, en

D, E ald.; Kiv. niet;— denkelijk verbastonl

uit Saraswati ? zie ald. 1°.

rasaksa , Jv. , z. v. a. raksaSu, boeta, q.v.\

Vrd, 27; B. J. 43, 3.

Rati, Ind., Jv. -Tin, de gemalin van den min-

negod K a m a (Jv. K a ra u-d j u j ti) , Kto.

Krt. 5, 5, i_.i; 49, 2, 5-4.

RAWA>r , een man , bij den aanvang dor B. J.

door de PP. als offer geslagt ? B. J. 12, 5,
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en Krt. ald. ;— zie ook Ikaavax.

Ka.wi , lucl. Jv. ,de Zon of Zouuegod, B. J.

4S, 4, 1; /uy. Krt. 5, 5,5-6, 8, enz.— Rawi-

sOEia , de zoon der Zou, d. i. K a r u h
,

B. J. 28, 4, 2; Kw. Krt.&\(k. 3,5—4, 4, enz.;—
Rmvi-poetea, iel., Kw. Krt. 33,3, 5—7.

liecljeb , Arb. Jv. , de zevende maand van 't

Moliammedaansche jaar , Vrd. 28.

llÉKÏi DoEKDjaja , een der KK. : zie Doek-

DJAJA.

KiÓKu DoEiïGAXTuKii ? als voren : zie Tjixiu" DiK-

GAXTilKiU

Rökj°Thv/aïi, Jv. -Ia (van rekaia, Jv. poet. =
Skr. h a r J: a ia, kreeft), eeue oneclite docli-

ter van Palu surii, geboren nit eeue kreeft;

gemalin van Maswupati, den -Vorst van

W i r a t °i , Tnl. n. 13 , 85.

resi , Skr. ~sj i, heilige, w ij z e , I?ü. § 4, 5, enz.

;

B. J. 14, 9, enz.

JRetahoe , Jv. , een berg , waar P a 1 a s a r a en

Ab i :° s a als kluizenaars leefden, Inl. n. 13 , 28.

jr-tna , Jv. juweel [Skr. r at na, id.] ; dicli-

lerlijk voorvoegsel vóór de namen van vrouwen,

B. J. b, 2; 20, 29, enz.

Réwati, lud. -ti, de dockter van zekeren Vorst

E e' w a t a ;
gemalin van Bal a-r a m a , AYls. ;

—

lul. § 27;— Vgl. ÉEaWATI.

Boda Dedali, Jv., een bovennatuurlijke pijl, door

D r o n a aan A r d j o e u a gosclionken , Inl.

n. 30, 3ö.
«

Kodru-kahmh, een der KK., D, E, Kw. Krt.

23, 8, 2—3. [Skr. raudra-lcarinan of -ma,

vreeselijk handelend, gewelddadig?
vgl. ook r o d h r a , m i s d r ij f.]

Roedra, lud., een bijnaam van den God S i-

Ava, Au'. ii'ri. 21, 16, 8; 28, 8, 2-9, 3,enz.—

B o e dr a-hhaiü ana de hemel, Kiv. Krt.

Ai^ 29, l—i, a.— B o e d r ar o s u stra"^ het

v.apeu van S i w a , d. i. de T j a n d a-b é-

rawa? Kiv. Krt. 53, 6—9, 2, en 16,5— 17, 4.

KoekMjip.h; zie ROEKMi.

EIGENNAMEN e k z.

ROEKMu-KaTa, Jv. , een zoon van Salja, Inl.

c. 92; B.J. 13, 5—6, en Kiv. ald.; T, 45,

6, 4; 46, 1, 2, 21, 5. [Skr. roehma, goud:

ij z e r ; rat ha, wagen; lid; 1 i g c h a a m ;

—

dus: op een' gouden- of -ijzeren wa-
gen r ij d e u d ?]

ROEKMi, lud. -min of-?«^, Jv. ROEicMaRil, de

zoon van B i s m ii k a , den A^'orst der B 0-

dja's (Jv. van Koembina); zwager van

K r ë s n a ; Vorst van Bodjakata; bond-

genoot der KK. in de B. J.— Inl. § 27, 48, 60 ;

in B. J. niet genoemd.

RoEKMixi , Ind. -71 1 , Jv. -n i , de zuster van den

vorige
,
gemalin van K r 6 s n a , Inl. § 27, 37, 74.

RoEPa-KÉXTja , Jv. , een onechte zoon van P il-

lasara; patih van zijn' zwager Mas-
wapati, den Vorst van Wirata, Inl. n.

13,85; — waarschijnlijk verbastering van 't Ind.

Oepa-ldtjaha
, q. v.

ROEPa-xJiXKa ? een der KK. : zie OEPa-.

RoHixi , lud. -n i , Jv. '?i i , eene gemalin van

W a s o e-d é w a (Jv. B a s o e-d é w a) , den

A^orst van M a d o e r a , moeder van zes on-

genoemde zonen en (in naam?) van Bala-

r a m a (Jv. van Bal il-d e' w a en K r ö s n a)

,

Inl. § 27, 74.

ROTa Wnesxi-wiKi*, ? een bijnaam van Satya-

ki, B.J. 26, 5, 4; A, D, E, Kio. niet; vgl.

WRëSXl-KOTii.

saha , Skr. -bh d , vergaderzaal, gehoor-

zaal, Lil. § 34.

SADÉWii: zie Saitacéwa.

Safar, Ar. Jv. , de tAveede maand van 't Mo-

liammedaansche jaar, Vrd. 17.

Safioelah, Arb., de vriend Gods: een bij-

naam van Adam, Inl. n. 5.

SAGOïKi°, Jv. , een man, die zich jegens Ar-

djoena verbond, om in de B.J. als slagt-

offer voor hem te sterven, Inl. n. 40 ; vgl.

Krt. 12, 5.

SahadbWA (d. i. m e d g e z e 1 V a n den Vorst?
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Ls.) lad. , I". Jv. meestal Sadéwh , soms

ook SixHaDiiWa, de jongste der vijf PP.,

zooQ vaa M a d r i bij de A s w i's , of, iu

naam , bij P a n d o e
;

jongere tweelingbroe-

dev van Nakoela;— bijnamen; Sahama-
1- a ? T a n g s è n , D j a j a d-b a 1 a , T a n t r i-

pala, Ma dr e' ja, enz.: q.v.\— Inl. § 13,

83, 36, 51, 63 (IX), 65; B. J. 8, 30,4; '10,

3— 4; 11, 11, G, enz.; Kw.: Sahadéwa. ,
pas-

sim; Sadéwa niet;— Sa,HuDÉWii, T, 23, 20, 4;

D, Yj, Krt. 46, 19, 7, enz.

XP. eea Vorst van Magada, zoon vaa

Dj ara san da, Inl. § 35.

Sahamara , een bijnaam van Sahadéwa? Kw.

Krt. 17, 3, 6. [Skr. sa ha., met; en ama-

ra, onsterfelijke, god; dus Sahdma-
r a = S ah a d éwa?]

Sain'Éja, Ind. ^ai-, een bijnaam van J o e-

joedaua of Satyaki, naar zijn' groot-

vader S i n i , Inl. § 58.

*jSaivjja, Ind. Cai-, een der paarden van Krës-

n a's vierspan, Krt. Vrb. 21, 12, 7—13, i;

vgl. Sénja.

sfijembara., Jv. , wedstrijd om de hand van eene

vrouw of om een' uitgeloofden prijs, Inl. n. 15 , 20.

[Skr. s IV aj am-iv ar a, eigen keus, nam.

liet kiezen van een' echtgenoot door

eene vrouw.]
.

Sakoexi, Ind. C a- {d. i. vogel), Jv. gew. Sëx-

KOENi, Vorst van Ga n d a ra (Jv. van P 1 j° s a

Djënar), zoon en opvolger van Soebala

( Jv. van T i s t a, Av -1) ; broeder (Jv. jonger broe-

der) van G a n d a r i ; dus zwager van D r ë-

t a-r a s t r a (Jv. D ë s t a, r n t a) , en oom van

de KK.; de gewone raadsman (Jv. de patik)

van D o e r j o d a n a ;— bij namen : S o e m a n ?

D i p a t i van G a n d i° r u : zie ald. ; — Inl.

n. 20, § 22, n. 40,50, § 37,39,42—3, 60,63

(IX); D.J. 3, 10; 6, 5—7, 16; lo, 11, 9;

18, 16; 5o, 27, 2, enz.; 43, 10—5; o3, 6—9.

SAKOETRëil, SATROEKëlI of SAPOETKëlI? Jv., dü

vader van Sakri en grootvader van Pa-
1 u s a, r u , Inl. n. 12.

Sakri: zie Saktri.

Sakïri, lad. Ca-, Jv., Sakri, een r ë s i, zoon van

W a s i s t a ( Jv. van S a k o o t r ë m ?) , en vader

vaa Parasara (Jv. Pulusura), Inl. S, 5.

Sala , Ind. ^J d la, een zoon van Som a-d a t-

ta, deu Vorst der Bahlika's, I/d. n. 'j->.

SALëMBiiSa ? een reus , door G a t o t k u t j u ge-

dood : zie LèMBiiNa.

Salja, Ind. Ca-, Jv. Saljh of -jw.l, Vorst

van Madraka of van de Ma dr a's (Jv.

van Mand ruku); broeder van Madri,
de vrouw van Pan doe en moeder van Na-

koela en Saliadéwa; — Jv. zoon van

M a n d r u-p a t i of M a n d r a t p a t i
;
gehuwd

met Satyiiwati, docliter van den reus

Bagaspati; vader van B o e r i-s r u w u ea

R o e k m n-r a t a ; schoonvader van B u 1 u-

d é w a. , Karn u en Doe r j o d h na;— bij-

namen : N a r i;°-3 oma, S o m a-d ë n t a , M a-

d r a-r a d j a , -dipa , Mandrj'idipa , Vorst

van M a n d r a k il : q. v.;— I?il. § 11, 27— S,

41, 60, 63; B. J. 4, 7, 0; 6, 4, 5, en vervolgens.

Salwa , Ind. Cd-, 1°. de Salwa's, een reu-

zenvolk , aan den Indus, Inl. § 40.

IP. Salwa, Vorst der Salwa's, broe-

der van S i s o e p a 1 a , door K r ë s n a ge-

dood, Inl. § 40.

Samba, Ind. f«-, Jv. SaHBa , een zoon van

Krösna (bij Djambawati, Jv.), Inl. n.

DO , 84 . 115 , § 73;— tijdelijke naam P r a b o e A-

n o m W i s n o e-b r a t a of S a m b a-s a m b a-

da, Inl. n. Si.

SaJIBa-SAMBaDa: zie 't vorige.

samo'ju, Jv. zeker verouderd (of verdicht?) wa-

pentuig, niet naauwkeurig bekend, B. J. 1-^,

6; 20, 19; 53, 9; — waarsch. verbasterd of door

misvatting ontstaan uJt Skr. Kw. amojha,

onfeilbaar, zeker t r e ff e n d ? zio Kw.

Krt. 18, 6, 2.

10
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Sampani, Sampjani: zie Sapwan'I.

Sana-sakti: zie Sénja.

Sandjaja , lüd. , de zoon van Djawalgani,
een dienaar van D r ë t a-r a s t r a ;— Jv. Sax-

DJaJii , ook SOEDJaJa , SOEKDJaJa-WaRu , een

zoon van W i d o e r a
,

jongere broeder van

Joejoetsoeh; aan 't hof van Doerjo-

dana;— 7n/. § 61, 63 (VI) , 65, 72; B. J.

8, 7, lUKw.Krt. 6, 14, 2; 8, 7, i-3 ; verder

in B. J. niet genoemd.

Sang , Jv. , dichterlijk voorvoegsel vóór titels en

eigennamen, B.J. 43, 15; 47, 16. [Skr. sa, aan-

wijzend voornaamwoord: die, hij.]

Sangara : zie Sanghara.

Sa.NGa-saxGa, een zoon van Satyaki, B, J.

26, 7—9, en Kw. ald.

Sanghara, Ind. -ha-, de verdelging der wereld,

Inl. § 77; Jv. djama?i sangara of - se-, het

tijdperk volgende op den Kali-j o eg a, B.

J. 69, 27, 8.

Sangwaraxa, Ind. -na, een Vorst van Pratis-

t a n a , de vader van K o e r o e , Inl. § 5, 19.

SankA , Ind. ^ ank ha (d. i. z e e s c h e 1 p ; k r ij g s-

hoorn),Jv. WiRa-SaXKa, WARSaXKa, WRë-

SaNKa of WRATSaKKa, een zoon (volgens Som-

migen de oudste) van W i r a t a (Jv. de

jongste zoon van den Vorst van Wirata),

Inl. § 54; B.J. 9, 1; 10, 5—6; 12, 21; 15, 1—5;—

Kw. Krt. 10, 4, 9—6, 6. ^ a n k h a en w t r a (^ an-

kha , d. i. de dappere Sanka? [De Jav,

vorm WiiATsa-VKa. schijnt te duiden op een'

Skr. vorm Wrehatjqankha, d. i. van

een' groeten veldhoorn voorzien:

welligt een bijnaam of de volledige naam

van Sanka? vgl. Wratn °iLa = Wrëhaxxala.]

SANKaRa , N, Krt. 28, 8, 2—9, 3 : B a t a r a— , voor

't Kw. Eoedra mamoêrti , d. i. S i w a in 1 i g-

chamelijke gestalte.

Sankars'ana , Ind. -sjana, een bijnaam van

Bal a-r a m a , Inl. § 27;— vgl. Jv. KaKRasaXa.

Santanawa : zie onder 't volgende.

Santanoe , Ind. ^ «- , een Vorst van Hastina,"

jongste zoon en opvolger van Pratipa;
vader van Bis ma bij de riviergodin Gang-
ga, en bij Satyawati van ïjitrang-
gada en Witj itra-wirja; pleegvader van

Krëpa en Krëpa;— Jv. Vorst van Tal kan-

da; later van Astina; zoon van Brama-
ne'ka of Baso e-p a t i , den Vorst van "W i-

rata?— bij Djënawi vader van Bis ma,

en bij Doergandini van Tjitrangga-
da en Tjitra-séna;— /wZ. § 2—4, 7—8,

n. 17, 19, § 17.

SANTANOE-pOETRa , dezoon van San-
tanoe, d. i. Bisma, .B. J. 14, 3,5;11,4;—
zoo atmadfeng Santanoe, 17, 4, 6; en in Kxü.

Krt. Vrb. IA, 2, 3: Santanawa (f «-)? of Sax-

TANOE-DJA
{
^ «-, van Skr. dja, telg, zoon)?

SAPOETRëM : zie Sakoetröm.

Sapta : zie Kasapta.

Sapta-pratala , Jv. het onderaardsch gebied vdh

den Slangenvorst Inta-boga, Inl. n. 40. [Skr.

sapta, zeven; pratala, eene der zeven

afdeelingen van de lagere gewesten der wereld.]

Sapta-rengga (d. i. zeven sieraden?), Jv.

,

een berg, waar de voorouders der Panda-
w a's plagten boete te doen en begraven te

worden , Inl. n. 21 , 28 ;— waarsch. verbas te-

ring van 't Ind. Sata-srengga [^ata-qreng-

ga), q. v.

Sapwani? of Sampan'i, Sampjani , SëM- ? Jv. , de

Vorst van Bana Kling, pleegvader van

Djajadrata ;— ook genaamd W i d j a w a s-

t r ^ , q. V., en vgl. K e' s w i°i pa;— Inl. n. 22

;

B.J. 21, 7, 14; 24, 6—10; 25, 1—4; Kw.

twijfelachtig: zie Krt. ald.

Saraba, P. Ind. Carabha, een Vorst van

Tjëdi, zoon van Sis o e pal a, 7ni. § 37, 70.

IP. zie 't volgende.

SAKaBa-SaTa ? of SaRa-BASaTa ? Ook - SaNTa , Jv.

,
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een jongere broeder van Sakoeni, B.J.^Q^

14—27, 2; Kw. ald.: Saraba {garabha?)

e n Satatjandra {^ ata-?).

Saradwat, Ind. ^a-, de onderstelde vader van

Krëpa en Krëpa, Inl. § 17.

Sarajoe , Ind. -j o ê , een tak van de rivier

Gang ga, Inl. § 1.

SaRH-MARGa, een der KK. , D, E, Kw. Krt. ^O^

8, 2—3; RW. 93. [Skr. qara of sara,

pijl; marga, weg.]

SaRii-SOEDiRGu? als voren , RW. 79;£. ƒ. 20,

7, 6 (anderen ; SOERa-) ; Kio. niet.

Sarasivati , Ind. - f « (van s ar aswat , saprijk;

bevallig), P. de gemalin van B r a h m a

,

de Godin van welsprekendheid en schoone

kunsten, Kw. Krt. 50, 10, 5—11, 5;— vgl. Jv.

Earasati.

IP. eene heilige rivier, een tak van den

boven-Indus, Inl. § 44, 63 (IX), 75.

sara-talpa, Skr. ?a-, bed van pijlen: de

met pijlen bedekte plek gronds, waarop Bis-

ma viel en stierf, Inl. § 63, 66; Kw. Krt.

17, 10—5 ; Vrb. ald.

SARATi-MaXTRa, Jv., een reus, de patih van

Kangsu, Inl. n. 48.

Sarotama (Skr. garottama, uitmuntende

p ij 1) , een werptuig van Ardjoena, GR.

,

B. J. 24, 22; 25, i;Kw. (buiten Krt.) 13, 1, 2,

en Krt. 24, 22, 3—7 ; op beide plaatsen in L, N
eenvoudig naar de oorspronkelijke Skr. betee-

kenis verklaard , zonder dat mij van elders

blijkt, op welken grond het in de Jav. mythen

als eigennaam van een bijzonder wapen is

opgenomen. Als zoodanig komt het ook in de

]Jc. voor, en wel aanvankelijk (LJc. II, Bramana

Bramani) in 't bezit van Bramani, den

zoon van den God B r a m a , door wien

(Bramani) het, met nog twee andere god-

delijke wapenen , Arja Sënkali enRoda
D ë d a 11 , naar Ata s-a n g i n werd overge-

bragt. Later (Lk. XIX, Koembajana) vindt

men alle drie in 't bezit van Dr o na, die ze

naar Java meêbragt , en de twee laatstgenoem-

de aan Ardjoena ten geschenke gaf, waarbij

de Sarotama denkelijk mede genoemd had

moeten zijn , maar bij vergissing overgeslagen is.

Sarwaga (d. 1. die door delucht-of naar
den hemel gaat?), Ind., de zoon van Bi-

ma bij Balandara, Inl. § 33.

SASiïXKa , de M a a n , of de M a a n g o d , B. J.

22, 3, 2, 16, 4; Kiv. Krt. 5, 9, i-2 ; 22, 16, 4.

[Ind. gagdnka, id.; eig. den haas ten

teeken voerend, met zinspeling op het

beeld van een' haas , dat de Hindoe in de maan-

vlekken meent te zien].

SASi-iciRitxa of Wësi Adji, Jv. , een zoon van

Gatotkatjaen Prëgiwa, Inl. n. n. [Skr.

gaci-kirana, straal van 't maanlicht.]

Sata-djit, P. Ind. ^ a- (d. i. overwinnaar
van honderd vijanden?), een Vorst der

Jadawa's, Lil. n. 89.

11°. Jv. , de vader van S a t y a k 1 ? ib.;

N, Krt. 15, 9, 3-10 (SëTADjiT-sOETa voor Sa-

t y a k 1) ;— volgens anderen S a t y a-d jit, q. v.

Sataxika, Ind. ^atdnika (d. 1. met honderd
heiren?), de zoon van Dr au pa dl bij

N a k o e 1 a , Inl. n. 59 ; Ktv. Krt. 23, 2, 5—7 ?

Sata-si'higga , Ind. C at a-g rengga(d.i. de h o n-

derdtoppige), een berg , Itil. § 12;— vgl.

Sapta-rengga.

Sata-tjaxdra {Cata-?), een jongere broeder van

Sakoeni, Kw. Krt. 26, 14— 5;— vgl. SaRu-

Ba-SaTii.

Satta: zie 't volgende.

Satya-bama , Ind. -bhdma (snty a, w a a r-

achtlg; blidmd, licht, glan s, enz.), ook

Satya (-i?/a, waarachtige, getrouwe),

Jv. SATïa-BHMa of SeTJa- , ook -BOMu, eene

gemalin van Krësna; Jv. dochter van Sa-

tyadjit, den Vorst van Lésan po e ra,
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en o.udere zuster van S a t y a k i , Inl. § 27, 74.

SAïra-BOMiï : zie 't vorige.

Satya-djit (d. i. door of met trouw over-

winnend? of waaraclitig overwin-

naar?, 1°. Ind., een Vorst van Magada,
Inl. n. 89.

IP. Jv. , de Vorst van Lésan-poera,

vroeger O e g r a,-s é n a, gelieeten , zoon van

Koen ti-bo djsi, den Vorst van Madoera,;

jonger broeder van B a s o e-d é w i* en K o e n-

t i ; vader van S a t y a k i en schoonvader van

K r e s n tl ;— volgens anderen Satadjit, q.

V. ;
— Inl. n. 50 , 89 ; — vgl. Satyaka.

JSatya-dröti , Ind. -dhr-, volgens sommigen de

vader van K r ë p a , Inl. § 17.

Satyaka , Ind. , een Vorst der Jadawa's, zoon

van S i n i , en vader van S a t y a k i of J o e-

j o e d a n a , Inl. § 58 ; vgl. Satta-djit.

Satyaki: zie Joejoedana.

SATra-SKuwii (of SëTja-SKaWii) , een der KK. of

bondgenoot der KK., B. J. 20, 10, 5; 21, 5, 2;

Kw. (buiten Krt.) 13, 27, 2; RW. 05. [Skr.

s aty a-g r awas , de w a a r 1 ij k- of t e r e g t

vermaarde? vgl. Boeri-srawa.]

ÖATïAWATi (Skr. -tl , waarachtige, ge-

trouwe) P. Ind. , Jv. DOEKGANÖIN^I of DOER-

GaDixi (Skr. d o er Q andhini , d. i. kwa-
lijk riekende), de dochter van W aso e,

den Vorst van Magada, bij de in een'

viscli veranderde nimf A d r i k a of G i r i k a ?

als kind aangenomen door den Vorst der

Das a's (Jv. dochter van Basoekëti of

S o e k ë s w a, r a, , Vorst van W i r a t -X) ; zuster

van M a t s y a (Jv. M a s av a p a t i) , Vorst

van Wirata; moeder van Wjasa (Jv.

Abiasa) bij Pa ras ara (Jv. PalaSitra);

later gehuwd met Santanoe, Vorst van

Hastiiia, en moeder van Tjitranggada
en W i t j i t r a-w i r j a ( Jv. T j i t r a-s e' n a) ;

—

bij uamen M a t s y a-g a n d a , M a t s y o d a r i

,

Bok La ra, Amis, Gandawati: q.v.\—
Inl. § 4, 6,- 7, 10, 16.

IP. Kw., Jr. SATïawATi (of SëTJa-), de ge-

malin van S a 1j a ;— Jv. dochter van den reus

Bagaspati, in hare jeugd P o e d j a w a t i

geheeten ;— Inl. n. 20; B. J. 46, 25, 6; 48, 12

—

51,2; 55, 13—58, Vo\Kw. Krt. Ad, 21,c-23,enz.

Satra-darma : zie SëTRa-DARMÜ.

satria : zie Icsatriya.

SatROE-DARMA [Cd-]: zie SëTRa-DARMÜ,

SATROE-DjaJa : zie SATROE>fDJaJa.

SATROEHasü : zie Satroestaha.

SATROEKëM: zie SAICOETRëM.

SATROENDjajii of SATROE-Djaja, een der KK.

,

B.J. 20, 6, 5; D, E, Kw. Krt. 25, 8, 2-3;

RW. 47. [Ind. C atr o endj aj a, Wls; , d. i.

overwinnaar des v ij a n d s.J

SATROESaHa: zie 't volgende.

Saxroesyaha ? een der KK. , Kw. Krt. 23, 8, 2-3 ;

D, F ald. : SATROESaHa (zoo ook RW. 57)

;

E : SATROEHaSa.

Satwata , Ind. /Sa-, de S a t w; a t a's , een volks-

stam , behoorende tot de Jadawa's, boud-

genooten der PP. in de B. J. , onder J o e-

joedanaofSatyaki, — Inl. § 27, 58, 60, 62.

Sawo Djadjar , Jv. eene onderhoorigheid van

T j a m p a 1 a , beheerd door Gandamana,
Inl. u. 30.

SëDAH, Jv. -d-, Empoe— of Poe — , de dich-

ter van de B.J. Kw., leeft te Kadiri, onder de

regering van Dj aj a-b a j a , 5. J". 1, 8—4; 2, 1;

69, 25— 6; — over zijn' leeftijd, zie Frcf. 6.

SëMBaDUa : zie Soebadra.

SëMPAXi, SëMPJAXi: zie Sapavani.

SÉxa, een bijnaam van Bima, B. J. 27, 4,3;

61, 16, 1, enz.; D, E passim; Kiv. niet,

maar wel Bima-séna, waaruit deze naam

door misverstand of bij verkorting schijnt te

zijn ontstaan: zie ald. [Skr. séna, heir.J

SÉXa-POETRa , de z O O n van S é n a , d.
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i. Gatotkatja, 5. /. 27j 26, O; D, E pas-

sim ; Kw. niet.

Sena-sakti : zie Senja.

SÉXa-TJiTRa? eea der KIv. : zie JoETa SiSxa-ïjlXRa.

Sengara : zie Sanghara,

Sénja o£ Sénja-sakti, een der paarden van Krës-

na's vierspan, B. J. 21, 13, l; 23, 4, 5; Kiv.

Krt. 21, 12,7-13, 1, en Vrb. ald. ;— volgens

andereu Sena-, Süaia- , Soenja- , Sonja- : zie

Krt. [Skr. s é n d en s ai nj d , beiden leger,

Il e i r ; coênja, ledig; qakti , k r a c li t

,

vermogen;— maar waarschijnlijk moet men

lezen Séivja , Skr. ^ a i ivj a : zie Saivjja.\

Senkali , Arja— ; zie A.

SëXKOEXi : zie Sakoe>{I.

SÉTa : zie Swéta..

SéïJa-BaMa j

SëTJa-BOMa ) zie Satya-bama , Satïaki , eoz.

SëTJAKi enz.
j

SëTRu-DARMa , een der KlC. of bondgenoot der

KK. , door S a t y a k i gedood , 5. J". 3 1 , 4, i

;

Kil}, ald.: K sj atv a- of Ksjatri-, Satra-

of € at r o e-d har ma., een bondgenoot der

PP. , door D r o n a gedood ? [Skr. k sj atr a

of -tri^ een k r ij g s m a n , lid van de tweede

kaste , die der vorsten en krijgslieden ;
—

k sj atra- of k sj atri-dhar m a , die de plig-

ten van dien stand vervult ? 5 a ï r o ö , v ij a n d.]

V. B a t a r H SÉwa : zie SnvA.

séwa, 2°. Skr. Jv. , eene soort van priesters,

Vrt. 1, 8, n.

/Siiz, Ind. Ct-, een volksstam tussclien de takken

van den Indus, Inl. § 33, 58, 60.

SïDiK MoELja , Jv., een kluizenaar, Inl. n. 30.

[Arb. ^addiq, Jv. si dik, waarachtig,

profetisch; hier waarschijnlijk door ver-

warring in de plaats gekomen voor 't Skr.

siddhi, volbrenging, verwezenlij-

king, goede uitkomst;— Skr. moélja,

waardij; Jv. moelja, heerlijk.]

SiDiK WATJaKa, Jv. , een kluizenaar , schoonvader

vanPariksit, Ld. n. 1-20. [si dik, als boven;

Skr. w a tj a n a , Jv. -tj aiia , spraak, rede.]

SiKANDi , lüd. Cikhandin of -di, een zoon

van Droepada, den Vorst van P a n t j a-

la; geboren als vrouw, met name Sikau-
d i n i [Cikhan d i n i) , die haar geslacht ver-

ruilde met S t o e n a-k a r n a ; — schoonzoon van

Hir a n j a-w a r m a; bondgenoot der PP. ia

de B. J.; — Jv. Sikandi of Sri- , -ndi, eene

dochter van Droepada, den Vorst van

Tjampali" (vandaar Dr o e pad a-poe t ri,

q.v.)\ jongere zuster van Dr o pad i, oudere

van D r ë s t a-d y o e m n a
;
gehuwd met A r-

djoena; (tijdelijk?) in een' man veranderd

onder den naam K a n d i h s^ w a ;
— Inl. § 20,'

n. 44,61,84, § 58,60, § 63; in B.J. Dj. als

vrouw, '10, 9; 12, 8, 2; 16, 28—17, 1 ; 37,

11, 7; 41, 12, 5; 64, 9, 13; 65, b; — in B.J.

Kw. schijnt het een man te zijn : zie Inl. n. 37,

SiKAXDixi : zie 't vorige.

Siloeman , Goewa- : zie G.

/Silo-gang-ga, Jv. , eene rivier, nabij Astina,

Ld. n. 2 , 4 , 11 , 13 , 20; vgl. Gangga.

SiMOE-sOETA ? de zoon van Si moe, d. i.

D r ë s t a-k ë t o e , de Vorst van T j e d i ? Kw.

Krt. 31, 2, 5-4, 2.

Siiidoe , Ind. -dhoe, 1°. de rivier I n d u s ; 2°. eeno

landstreek aan den Indus ;
3°. de S i n d o e's

,

bewoners van dat land , Inl. § 60.

>S' i ndho e-r ddja, de Vorst der S i n-

doe's, d. i. D j aj a d ra t a, ;?. v. ; — /«/. n. es
,

Kw. 21, 6, 4-7,5; — in 't Jv. is SlXDOE-RaDj;°

(gew. -KöDJa of SiNDOEUDJa) Zijn meest gewoae

naam;— Sixdoe-pati , dezelfde , B. J. 20,

27, 2; 21,4, 5 ; /fw. ÜTr/. 2o, 4, 0-6, i ,
enz. ;

—

ook Sindho e-n at ha, Kw. Krt. ib. ; — Si>f-

DOE Kala>(gan, N, Krt. 42, 22, 2.

SiKDOE-RëDJa, SiXDOERüja : zie hierboven.

SLN'ÈK-NA.PTRë , Ind. Cl-, de kleinzoon van
11
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Si ui, d. i. Joejoedana, Inl. §58.

SiNi, P. Ind. (7i-, de grootvader van Joejoe-

dana of Satyaki, Inl. § 58, n. 92.

IP. Jv., ook WrSsixi, de moeder v?in

Satyaki, Inl. n. m.

SiNi-sOETa, de zoon van Sini, d. x. Sa-

tyaki, B. J. 26, 6, 5; 52, 2, 4; Kw. Krt.

26, 4, 4; enz.:— •welligt eene onjuiste verta-

ling van Sainéja
, q. v.

sirih , Mal. (Jv. soeroeh, sedah), de betel-

plant , waarvan 't blad met de pinang-noot

,

kalk enz. gekaauwd wordt ; ook het tot kaau-

wen toebereide blad, B. J. 20, 18; 54, 3,

enz.

Sis, Jv. , Seth, de zoon van Adam, 7?<Z. u. 5.

SisOEPALA , lud. Gig o ep dia, een Vorst van

Tjédi,— ook genaamd Soenita, q.v.;—
Inl. § 35,37,40.

SiTANGSOE , de Maan of M a a n g o d , B. J. 48,

22, 1. [Skr. sitdngqoe, de witstralende;

en cit ang qo e, de koudstralende, bei-

den namen van de Maan, Wls.]

Siti, SiTI SOENDAKI: zie SOE>fDARI.

SiwA, Ind. Cl-, een der drie opperste goden,

Inl. § 20, 63 (X).;— Jav. Bat ara Siwah, Inl.

n. 76;— Batara SÉWa , ^, Krt. 21,16,8;—
bijnamen: Giri-nata, Isa., Nila-kanta,

Pas o e-pat i, Pa s o e-pra b oo , Roe dra,

S ank ara: q.v., en vgl. Goeeoe IP.

Siwah: zie Siwa.

Syalambana ? een reus: zie L6MBa:<a.

Soebadea, Ind. -b ha dra (d. i. heilbren-

gende), Jv. SOEBaDKa , SAMBaDRa of*. SeM-,

eene dochter van Wasoe-dëwa (Jv. B a-

s o e- d é w a) , zuster van K r 6 s n a ,
gemalin

van Ardjoena, en moeder van A b i m a-

n j o e ;
—- ook genaamd B r a t a - d j a j ii ;

—
Inl. n. 48, § 31—3, 44, n. 84, § 58, 68, 76; B. J.

'19, 15, 6; 20, 29, 6; en Ktv. ald.

SOEBALA , Ind. , een Vorst van G a n d a r a , vader

van Sakoeni enGandari, /?«/.§ 11,37;

—

vgl. ïiSTawa.

SoEDAKSiNA, Ind. - h sjina , een Vorst van

K a m b o d j a , bondgenoot der KK. in de B. J.

,

Inl. § 60.

SoEDARGa, een der KK. , B. J. 20, 6, 3; RW. 14.

SoEDARMa, als voren, B. J. 14, 13, 2 (volgens

anderen SoEDiRa) ; 20, 6, 3; 56, 1,4; Kw. Krt.

55,26—7; RW. 15. [Ski*, soe, zeGv;dhar-

ma, godsvrucht, enz. ; d htr a , dapper.]

SoEDARMa-KOESOEMa , Jv. , een naam van J o e-

distira, als Vorst van Astina, 7«Z. n. 115.

SOEDARSaxa , Jv. , een broeder van J o e d lï j a n a

,

den Vorst van Astina, luL n. 120.

SOEDÉSNA, lud. -sjjid, de gemalin vaji Wira-
ta, dochter van den Vorst der Ke'kaja's,

Inl. § 51—2.

SoEDiRa ? een der KK. : zie SoEDARMa.

SOEDiRGa? een der KK. , B. J. 14, 13, 2, waar

welligt beter te lezen ware JoEDiRGa, q.v.

SOEDjaja: zie Sandjaja.

SoEGAKDi of -DiKa, eene dienstmaagd van Sal-

j a's vrouw Satyawati, B. J. 56, 5— 58,

10;— ook SoEGANDi-Vl, E, Krt. 56, 5, 3; Kw.

ald. : Soegandhika. [Skr. soegandJii, of

-d h i

n

, vr. -dhï oi -dliin%, welriekend;
deugdzaam; so eg andhika, wierook,

Wls.; welligt ook, als adj., vr. -ka, s ó e-

gandhi'^^

Soegriwa : zie bij Soekanta.

SOEHOTRA , Ind. , de zoon van S a li a d e w a en

Widjaja, Inl § 33.

SOEJODAKA , Ind. -dhana (d. i. goed strij-

der), Jv. -DaNa , de Vorst van H a s t i n a

,

anders genaamd Doerjodana, q.v.

SoEKaNDa, Jv. -nda, een reus, schoonvader

van Pariksit, Inl. n. 120.

Soekanta, Ind. -ntlia, of Soegriwa (goed-

of schoon van hals), Jv. Soekanta,

een der paarden van K r ë s n a's vierspan

,



ALPH. REGISTER-i V, E I G E N N A ai E N e k z. 2G1

B. J. 21, 13, 1; 25, 4, 4; Kiv. KrL 21, 12, 7_

13, 1, en Vrh. ald. (Avaar verkeerdelijk Soe-

Jcanta voor S o eh aniha staat).

SOEKÉswaRa, Jv., een Vorst van Wirntji,

vader van Maswapati en Doergandini,
volgens RW., Inl. n. ii.

SoKKSMii Kaw6ka.s of SoEKMa - , Jv. , een bijnaam

van Baturi°i Goeroe (=Siwa), B. J. AA^

2, 6. [Skr. soêksjma, de Wereldziel; /la-

toekas , Jv. z. v. a. voleindigd, vol-

maakt?]

SoEKTiMATi , Ind. ^ o ehtimati, eene riviergo-

din, minnares van den berggod Kolahala,

Inl. § 4.

SOEMAK, Jv., een bijnaam van Sakoeni(?), B.

J. 3b, 27, 1-2.

SoEMaXGSA? of AViEja, SoEMiiXGSa ? een bondge-

noot der KK? Krt. 3o, 27.

SOEMBaDEa : zie SOEBADEA.

SOEMiTRu , 1°.— of SoETJiTKa, ? Jv. , vroegere

naam van D r o e p a, d k, , den Vorst van Tj a m-

pa,la, Inl. n. 30. [Skr. soe-viifra, goed
vriend; s o e-tj itra, zeer veelkleurig;

- bewonderenswaardig; -bekwaam,
enz.]

11°. zie JMaitréja.

SOENAMA, Ind. -na ma 71 of -ma, een broeder

van K a n g s a , Inl. § 27.

SOEN'DA en Oepasöexda, Ind., twee reuzenvorsten

en broeders , die elkander uit minnenijd om

het leven bragten , Ld. § 30.

SOEKDAKi, Jv. gew. SiTi (Kw. Ksifi] Soexdaki
,

eene docbter van Krësna,, oudste gemalin

van Abimanjoe, I?il. n. 84; B. J. 19, 12—14;

20, 29; 'il, 9; 22, 1—21; ook genaamd Bok
Ij ara ïëmon, q. v. [Ski*, s o en dart,

s c h o o n e ; 1: sj iti , aarde, land; Jv. s i-

t i , id. ; ook een verouderde titel van voorname

vrouwen; vgl. Skr. hsjit, aan 't eind van

zamenstellingen li e e r
,
gebieder, Avaarvan

welligt hsjiti een vrouwelijke vorm is?]

SoEKDJaJa-WÜEa : zie Saxdjaja.

SoEXiTA , Ind, -Hit ha, dezelfde als S 1 s o e p a-

la
, q. V.

Boenja-sahti : zie Se'jiju.

soenoe , Skr. Kio. s o ê-, zoon, dochter.
SoEPësa , Jv. , een zoon van A r d j o e n a , Inl. n. oi.

Soejnt Oeranrj , Jv., de slagorde der Kreefts-
scharen: zie Malcara-hjoeha.

SoEPEaBa, eene hemelnimf, Inl. n. 70.

Soera, Ind. (^oéra (d. i. h e ld) , een Vorst der

JadaAva's, A^ader van Wasoe-d^Ava en

Prëta of Koenti, Inl. § 11, 27;— vgl. Koex-

Tl-BODJjl.

Soera-baioana of -loe- , de verblijfplaats

der goden, de h e m e 1, D, E, A>it. 50, 4, 6,

enz. [Skr. soera, god; bhaivana, bh o e-:

zie boven , i. v. boewana.\

SOEEii-DiRGa? een der KK. : zie DiEGaSOERa.

SoEEit-DOERMa? als voren : zie DoERMa-DjATi en

DOEEMa-SAHaSa.

Soeralaja ,deverblijfplaats der goden, de

hemel, Inl. n. lo-, B. J. 45, 21, 10 ; 50, 7, 10,

enz.; Kiv. 2^<^ssim. [Skr. soeralaja, id.]

Soera-loTca, als voren, B. J. 5, 11, 3; 50, 4, e,

enz.; Kw. niet. [Skr, soera-loka, id.]

Soera-nadi, eene rivier in den hemel, B. J. 51,

2, i; iji: -nan dl, A: Sokanandi), en Kw.

ald. [Skr. soer a-nadi, ü. i. go den rivier:

de Ganges des hemels.]

Soeranandi : zie -nadi.

SOEEA-XATA, een bijnaam van In d r a [Skr. ^o^-

j-a-uftfAa, Koning der goden, se. met

uitzondering \'an de opperste goden, Brah-

ma, Wisnoe en SiAva]; Soeea-xaïa-poe-

TRAKA [-71 utha-), de zoon van I n d r a , d. i.

Ardjoena, Kio. AX, 18, 6, 2. [Skr. p o e-

tr a ka , zoon.]

SoEEiï SOEDlEGit? con der KK. : zie SiUia-

.

vSoERATA, Ind. -tha, een Vorst der S ind o o's
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zoou vau Dj aj ad-ra ta, Inl. § 70.

iSoEBjtï, de Zon of Zonnegod, B. J. 7,

8, 2, enz.; Kiv. Krt. 31, 4,3-5; 45, 1, i_2.

[Skr. Soérja, id.]

SOEEJa-POETEa , de z O n der Zon, d. i.

Ivarna, B. J. 27, 5, 5; 28, 1, a.enz. ; Kw,

passim ;
— zoo SoeBJh-TANiiJa , SOERJA.TMaDJti

,

D, E, Kw. passim.

SOEKJa-NiRaDa, , 3v,, een zoon van Rade'ja,

den Vorst van P ë t a Pralaju? Inl. n. 31.

S0EEJA.-WAEMA , Ind. S o é rj a-iv ar ma n of -m d
,

een Vorst van Trigarta, Itil. § 70.

SoERjaAYA-Ti , Jv. , eene dochter van Rade'ja,

den Vorst van Pëta Pralajii? Inl. n. -n.

SOEKïa-JOEDa : zie SEOETa,- .

SOERTi-KANTi, Jv. -n t i of -n i i , eene dochter

van S a 1 j a ,
gehuwd met K a r n a, I?il. n. 34

;

B.J. 50, 10, 10. en D, E aXd.;Kto. niet. [Skr.

groeti, gehoor; overlevering, enz.;

k anti , begeerte; schoonheid, enz.]

bOERTi-TJiTRa, TjiTRa, : zie ald.

SOESARMA. , Ind. - qar man of -m d (d. i. g e-

lukkige?), een Vorst van Trigarta,

bondgenoot der Kïv. , Inl. § 53—4,60;— vgl.

Trigarta.

SoESÉNA , Ind. -sj é na (d. i. met een goed
heir), een zoon van Kar na, Krt. 58, 8, 3—4

(en Vrh. ald.); 35, 2G, 3: 59, 1—5; T op ',

beide plaatsen: WRëSa-sÉxa, q.v.\ — volgens

RW. eender KK., 18: SoESÉXa ;
— vgl. Dja-

jl SOESÉïia.

Soesoehoenan , J,v. (voorwerp van eerbiedige

hulde), titel van de Vorsten van Soera-

karta, Vrd. 18, 25, enz.

saeta , Skr. zoon; -t d , dochter ; Jv. -t a
,

poet.,

zoon of dochter.

SoETïAPa, Jv. , een der voorvaders van Pu la-

sar u? Inl. n. 12.

SoETJi-K.4.RNa ? een der KK. : zie Soewikar.va.

SoETJi-MOEKA , een der KK. of bondgenoot der

KK. , Kw. Krt. 22, 25, 3-4 ; RW. 20. [Skr.

goetji, zuiver, yv it; m o e k h a
, gelaat.]

SOETJITEiï: zie SOEZflITRil , P.

Soewikarva ? een der KK. , Krv. Krt. '^o, 8, 2-3;

volgens anderen SoETJi-KAR.va ; zoo RW. 21.

[Skr. qo e tj i , zuiver, wit; karna,

oor;— vgl. AViKARXA.]

sogata, Skr. Jv., eene soort van priesters; zie

Vrt. 1, 8, n.

jSoka Lima (d. i. de v ij f sok a-b o o m e n) , Jv.

,

een landschap onder T j a m p a 1 a , door D r o e-

pada aan Drona afgestaan, die daarnaar

ook Pandita van Soka L i m a heet , /«/,

n. 30, 36.

Sokanandi : zie Soera-nadi.

SOMA-DAXïA (d. i. door S o m a , den Maangod
,

geschonken), Ind., een Vorst der Bahli-

k a's, vader van Boeri-srawas enz., Inl.

§ 41, 43, 60, 63 (VII); Krt. 12, 10, 2, vlgg. ;—

Jv. SoMa-DëXTii, een bijnaam van Salja,

die ook voor vader van Boeri-srawa door-

gaat , Inl. n. 92.

SoMADATTA-TAKAjA , de ZOOU van S o m a-

datta, d. i. Boeri-srawa, Kw. lu-t. 25,

6, 2-10, 4.

SoiMil-üëXTa: zie 't vorige.

Sonja-sakti: zie Sénja.

Sraivanti-poera ., Jv. , het rijksgebied van Baga-

d ë t a , Inl. n. 94 ; volgens G. R. (i. v. Kiicmxaorn]

het tegenwoordige Suratte: Avaarschijnlijk

eene ongegronde gissing; want volgens VoN

BOHLEN' (I, 19) en Lassek (I, 107) is de

oud-Indlsche naam van Suratte Soerdsj-

tra., welk gewest buitendien zeer ver verwij-

derd is van 't rijksgebied van den Indischea

Baga-datta, namelijk Prady o tisa ii-v.].

Welligt was S ra want i-poera eene stad

in dit gebied , schoon ik haar in geeue der

Ind. bronnen vermeld vind.

Sröxggi, ofKiiLa— , Qtx Kw. Kalana— , een reus,
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zoon van Dj itt asoe r a? B. J. 16, 15; 27,

30— 1, en Krt. ald. [Ski*, qrenggin oï~gi,

g e 11 o o r n d ; hala , halana , Jv. Kw. , reus;

zie KaLA , KaLAXA-KATA , KALuXuSOEEa.]

Sri, P. Jv. poet., vorst, B. J. 11,12; 33, 2,

enz. [Skr. qri , een vereerend voorvoegsel

vóór eigennamen.]

IP, Sri, Jv. Dèwi— , Ind. frï,de ge-

malin van W i s n o e , Inl. n. 48.

Seikandi : zie Si- .

Sri Oekox Jv. , de dochter van W i s n o e
,

ge-

huwd met Bramana, den zoon van B ra-

ma, Inl. n. 12; RW.: Sri OexiÏ.

Seoeta-dswa , Ind. Cr o et a-déiva, eene zuster

van Wa s o e-d é w a , ontvoerd door S i s o e-

pala, Inl. § 37.

Sroetajoe , Ind. Cr o et aj oei een der KK.

,

§ 63 (VII) ; D, E, Kw. Krt. 24, 1—2 ; RW.

87; Lic.

SROETa-JOEDa , een der KK. , B. J. 14, 13, 1

(anderen: SoERïa- ; zoo RW. 88); D, E, /i'w.

Krt. 24-, 1—2. [Skr. groet a-J o e cl dha , z. v. a.

beroemd in den oorlog?]

Seoeta-séxa , Ind. CJr- (d. i. met een be-

roemd heir?), de zoon van Dr au pa di bij

.Bima? LiL § 33.

Sroeta-sra-vtas , Ind. C'ro et r a-q r a lu a s , eene

zuster van Wasoe-déwa; moeder van S i-

s o e-p a 1 a , Inl. § 37.

SxOEXA-KARXA , Ind. S t II O c 77. a-k ar na, een reus,

die met Sikandini van geslacht ruilde

,

Inl. § 20.

SwaTaiia , verkorting van AswaïaM^i , q. v.

SwÉTA, Kw. (Skr. qwéta, wit), Jv. >SÉïa,

een zoon (Jv. de oudste) van Maswapati,
den Vorst van Wirata; in de Ind. bronnen

niet vermeld ;
— ook genaamd W i r a t a-p o e-

tra, -soeta, enz.: q.v.; — Lil. n. 8G;B.J.

9, 1; 10, 5—6; 11, 15—6; 15—4; 15, 1—5.

Taksaka, Ind. -ksj-, een slangenvorst , Inl. § 77.

Taksasüa, Ind. -ksj acild, een landschap (het

gebied van Tak sjaka?), door Djaname'-
d j a j a veroverd , Lil. § 77.

TaZa- olie, Jv. eene onkwetsbaarmakende olie,

door Pandoe aan zijne zonen nagelaten , en

door D o e rj o d a n a gebezigd , I?il. n. 28 , 3u

36. [Skr. t dia, de waaijerpalm; geel
operment (zekere verwstof) , Wls.]

Talkanda , Jv. -nda, het rijksgebied van S a n-

tanoe vóór zijn huwelijk met Doergan-
d i n i ; later zijne plaats van afzonderin«- en

die van zijn' zoon Bis ma, I?il. n. 5, 17,19.

[Skr. tal ka, woud; andha, water,
enz.]

Tampoeroe , Jv. , het rijksgebied van Po er o e-

gadji, den vader van Krëpa, Inl. n. 30.

tanaja , Skr. zoon, -j' u , dochter; Jv. tana-

j a
,

poet, , zoon of dochter.

tanda , Jv. -nda, 1°. merk, t e e k e n ; 2°.

marktmeester, heffer van marktregten

,

Inl. n. Bi.

Taxgsj^x , Jv. een naam van S a d é w a in de

Lic. , Inl. n. 22.

Tasoemati , -it? de vrouw van Soejodana;
volgens anderen B a n o w a t i

, q. v.

Taktripala, Ind. -p d- , valsche naam vftn Sa-

had e' w a als opzigter der kudden aan 't hof

van Wirata, Lil. §51.

Tegal Koeroe , Jv. , het K o e r o e-v e 1 d : zie Koe-

roe-ksetrci, onder Koeroe.

TëMOX (d. i. gevonden, vondeling), Jv.

B o Ic L a r a — , valsche naam van Soendari
ten huize van Wëlakas, hil. n. si.

TiLOTAMA , Ind. -i t a m d , eene apsarase , bemind

door S oen da en Oepasoenda, Inl. § 30;

— V"-l. WiLOETaMa,

TiRTa-Naïa, Jv. , een bijuaam van Dj a j a d r a t jt

,

Inl. n. 23. [Skr. ttrtha, heilige water-

plaats, g e w ij d water; nat ha, vorst.]

TiSTaWa, Jv. TisU, een Vorst van Plasa

12
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Dj ë nar, vader van Gandari, Sakoeni
enz. , Inl. n. 20 ; vgl. Soebala.

tjahra , Skr. , Jv. tjaJcra , kring, cirkel;

wiel; radpijl: een rad- of schijfvormig werp-

tuig vanKrësna, Inl § 37; B. jA, 11; 24,12,

enz.; ook gevoerd door Abimanjoe, 11, 1;

19, 12; 20, 3.

Tjalcra-hjoeha (Skr. -wj o êha), eene cir-

kelvormige slagorde, B. J. 19, 7—9; 20, 3—5;

22,25—23,3; 35, 2;— ook genaamd TJaJcra-
,

of Tjahraning Syandana of - Swa- (d. 1. w a-

genrad), B. J. 19, 7,6,18,4,— en Padma-

bjoeha, q. v.

Tjaloektang, Jv. -iitang^ een reus, meta-

morphose van Sikandi, Inl. n. 84.

Tjampa .,
Ind. -2>a, de hoofdstad van Ka ma,

ook M a 1 i n i genaamd , Inl. § 18.

TJanijiCila, Jv. gew. TJe— , liet rijksgebied van

Droepada, Inl. n. 30 ; B. J. 9, 1, 4; 10,

6, 7 , enz. ; D, E passim ; Kw. : Pantjala
, q. v.

De Jav. naam scliijnt op een' anderen

Indiscben te berusten; want in de uit het

Hindostanscb (nieuw Indisch) in 't Fransch

vertaalde geschiedenis der PP. , aangehaald

in Inl. n. 119, heet Dr o e pad a's rijksgebied

Kampala; en Ic en tj worden in de In-

dische talen meermalen onderling verwisseld.

—

Men vindt ook Tj'empala-r^d.ja .^ D, E, Krt. 10,

7, 7 (T en Kw. niet) ; — dit r%dja komt in meer

Jv. namen van oude rijken voor , en zal wel

het Skr. radjya., regering, rijk, zijn.

Prins van T j a m p a 1 ji , d. i. D r ë s-

ta.-dy oemnji, B. J. 9, 1,-4; 10,6,7, enz.;

Prinses van— , d. i. D r o p a d i , I?. J^. 1 0,

8, 9; 30, 3, 7; of Sikandi, 16, 22, 3, enz.

Tjanda-hérawa of -U- : zie Bérawa.

Tjand7'asa, 1°. zeker wapen, B. J. 23, 15, en

n. ; 27, 8; 2". eene slagorde, anders genaamd

Arda-tjandra, q.v.,— 35, 17, i-, 56, 4,3; D,

E, Kiv. niet. [Skr. tjandrahêsa, sabel;

het zwaard van R a w a n a.]

Tjdrmanwati, Ind. -jnanwati, eene rivier, uit-

loopende in de Jamoena, J«Z. § 18.

TjAKOE-TJiïKa , een der KK., 5.^.20, 7, 1 ; D,

E, Kw. Krt. 25, 8, 2-3 ; T, 25, 9, 1 ;— R.W.

73 : TjlïRa-ïJAROE-TjiTEa ; Lk. : Tjaboe-tji-

TEa en TjlTRa-TJAEOE. [Skr. tj dr o e , schoon;

tjitra, veelkleurig; v e r w o n d e r 1 ij k ;

behendig, enz.]

Tjatoer , of Tjatoerana (?), Jv. , de naam van

zeker tijdperk van de geschiedenis van Java,

Krt. 69, slot. [Skr. Kw. tjatoer., vier,]

Tjéda : zie 't volgende.

Tjédaka, Jv. , een landschap, welks vorst inde

B. J. door Satyaki gedood wordt, 51,

4, 1 (A: TjodaJca, B: Tjéda): eene ver-

valschte plaats : zie Ki't. ald. ;— Kw. Tjèdi, q. v.

Tjédi , Ind., een landschap bezuiden de Gang-

ga; de Tjédi's, bewoners van dat land,

behoorende tot de J a d aw a's , Inl. § 27, 33,

37, 48, 70; strijden in de B. J., onder Drës-

ta-ke'toe, voor de PP., Inl. § 60, 62;— de

Vorst van Tjèdi (d. i. D r ë s t a-k è t o e ?]

door Drona gediood, Kw. IG^t.ol, 2, 5—4,2;

— vgl. Tjédaka, en zie ook Sisoepala,

Keatoe , Saeaba I°.

Tjipta Welaha : zie Walahaha.

TjiTEa-DAKMa, een der KK., 5. J. 20, 7, 1 ; D,

E, Kw. Krt. 23, 8, 2-3; T, 25, 8, 6; 45, 7, 9;—
R-W. 66; i/c. Y^'k.Y. tjitra^ veelkleurig;

V e r w o n d e r 1 ij k ; behendig, enz. ; d har-

ma, godsvrucht, enz.]

TjlTRa-DlEGa-MaNTEa ? als voren , B. J. 20, 7, 3

(anderen : -mantki , Tj.-DiEGANTaEa) ; R.W.

74; vgl. DiEGJi-MaNTKa , DiEGa-NÉIEa.

TjiTEa-DiEGANXaEa ? als voren , B. J. 45, 7, 8

(A: RÉKa DOEEGANTaRa) ; R.W. 59; zie ook

het vorige , en vgl. DiRGANTaRa.

TjITRa-GaDa, -GODa , -GOTa: zie TjITRANGGADA.

TjlTRa-JOEDa , een der KK. , D, E, Kio. Krt. 23,
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8, 2-3; T, 25,8, 7;R.W. 68. [Skr. tjitrd-

j o e dha , van dj o e dha , wapen? of tj i-

t r a-j o e dha, van j o e dha, s t r ij cl ?]

Tjitraksh, een der KIL, D, E, Krt. 20, 7, 2 (T:

-KSI , denkelijk om 't rijm); D, E, Kio. Krt.

23, 8, 2-3; T, 25, 9, G (A: -Ksi);— L/c;

RW. 62: —KSa,,en 63: -ksi. [Skr. tjitra:

zie boven ; a h sj i , in zamenstelling ak sj a,

oog;— dus tj itr a Tcj sa?]

Tjitraksi? als voren: zie ald.

ÏjiTRit-MATJiTKa ? als voren : zie Tj.-soerti-tji-

TRjt, en vgl. Tj.-WITJITRa.

TjlTKa-MiTJiTRa ? als voren : zie Tj.-witjitr».

TjitrA-NGGAda , -t r a- (van tjitra, en ang g a-

d a , a rm b a n d) , P. Ind. , Jv. TjiTEANGGaDa
,

ook TjITRa,-Ga,Da , -GODa of -GOTa, , de ZOOn

en opvolger (Jv. met zijn' broeder Tjitra-

séna) van Santanoe, den Vorst van

Hastina;— Jv. vader van D ë s t a r a. t a

(of van Pand o e?),— Inl. § 7—8, n. 17,19.

IP. Ind. een gandarba, Inl. § 8.

IIP. Ind., een Vorst van Ivalingga,

scboonvader en bondgenoot van D o e r j o d a-

na, Inl. § 18, 60.

TjiTRa-OEPaTJiïRa ? een der KK. : zie Tj.-sOER-

TI-TJITRa, en vgl. ÜEPaTJITRa.

Tjitra-eata , Ind. -tha, een gandarba- vorst

,

Inl. § 26.

Tjitra- sÉKA, P. Ind. een gandarba- vorst,

Inl § 45, 47.

IP. Jv. TjiTEa-sÉNa, een zoon van San-

tanoe, wien hij, nevens zijn' ouderen broe-

der Tji tr angg ad a, in 't bewind van

A s t i n a opvolgde ; vader van P a n d o e en

Widoera? Inl. n. 16,17,19.

IIP. Jv. TjiTRa-sÉxa, een der KK. , B. J.

20, 7, 2; D, E, Kw. Krt. 23, 8, 2-3; RW. 64.

TjlTRa-SOERTi : zie 't volgende.

TjiTRa-sOERTi-TJiTRa ? een der KK. , B. J. 20,

7, 4 (anderen : Tj.- soerti , Tj- matjitrh
,

Tj.- OEPaTJiTRa: zoo RW. 72) ; D, E, Kw. niet.

TjITRa-TJAEOE en TjITRa-TJAROE - TJITRa : zie

TjAEOE-TJITRa.

Tjitrsiavati , Jv. , de gemalin van Ardjoena,
Sasra-bahoe, B. J. 56, 3— 4, en D, E
ald. ; Kiv. niet.

TjlTRa-wiTJiTEa , een der KK. , J5. J. 20, 7, 5

(anderen: Tj. -MiTJiTRa ; zoo RW. 71, en Zit.);

Kiv. niet.

Tjodaha : zie Tjédaha.

Tjoeda-mani , Skr. tj o e da-mani, een juweel

,

dat in de pluim of diadeem op het hoofd ge-

dragen wordt , Wls. (van tj o édê, kruin
van 't hoofd; pluim, enz.; mant, ju-

weel);— Jv. Tjoeda-mani, - da-
, gew. Tjoen-

da-manik , -n d a- , een wonderdadig werp-

tuig van Aswatama, door zijn' vader

D r o n a van Bat ara Goeroe ontvangen
,

B.J. 67, 3, vlgg.;68, 1, vlgg.;69, 2-4;-
in 't Kw, schijnt het geen wapen te zijn

,

maar een juweel, door Aswtm. als amulet

gedragen , en onderscheiden van zijn godde-

lijk wapen Brahmastra iq.v.], Krt. 66,

15, 4, vigg. ;68, 1, 1-8, 2, 7, vlgg.,enl8, 4,

vlgg.; vgl. Inl. § 63, X.

Tjoenda-manik: zie bij 't vorige.

'tmadja, 'i!ma(^'a
, in zamens tellingen, door zamen-

trekking, voor atmadja, q. v.

Toemenggoeng , Jv., een titel, Vrd. 18.

TOENGGAL (d. i. e'e'n, e enig), Jv. Hjang—
,

eene godheid, de vader van Batarj" Goe-
roe, Inl. n. 5.

Toenggoel Manik , Jv. , de woonplaats van B a-

gawan Sidik Watjana, Inl. n. 120.

TOEWajaTa, Jv. , de patih van Salja, den

Vorst van Man drs" kit: waarschijnlijk ont-

staan door misvatting van 't Kt».: zio Krt.

55, 13, 3-14.

toja gege: zio gege.

TojASABDA , een der KK. of bondgenoot dor
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KK. ? Kw. Krt. 23, 8, 2-3 (anderen : Toha-

SADYA, Toejasada) ; T, D, E, Lk., RW. niet.

Tomara, Jr. een wapentuig (knods ?) van Doe-

s a s a, n a , B. J. 59, 19, en Kw. ald. [GR. vol-

gens sommigen een pijl, volgens anderen een

werpspies of knods ; Skr. taumara, ij z e-

r e n knods; lans.]

tongtong-grit , Jv. tong t o n g- , zeker speeltu ig

,

B. J. 54, 3.
'

Trigarta , Ind. , een landschap aan den Indus

,

h.et rijksgebied van Soesarma, den bond-

genoot der KK. , en van zijn' zoon Soerja-

W a rm a , ïnl. § 53— 1, GO, 70;— TiïIGARta-pati
,

de Yorst van Trigarta (Soesarma?),

door Ardjoena in de B. J. gedood, 2{iu.

Krt. 19, 1—3; 20, 28; T ald.: Gaedupati, q. v.

TripOeea , Ind. een reus , Inl. § 63, VIII.

TEiTEOESïii, Jv. -sta, een der voorouders van

PiUHSarit? Inl. u. 12.

YfADJKA , Ind. , de acbterkleinzoon van K r ë s-

na; Vorst van In d r a-pr a s t a , Inl.%7i— G.

Wadjra-daïxa , Ind. , een Vorst van P r a d j y 0-

tisa, zoon van Baga-datta, Inl. § 70.

Wagiswara , eene heilige badplaats ? B. J. 32, 6, 7

,

en Kw. s\di. [Skr. ivdgzqwara, redenaar,

geleerde, vergode heilige; ook een

bijnaam van den God Br ah ma; -r « , de

Godin Saraswati: zie ald. ;— misschien ook

de rivier Saraswati?]

Wahmoeku , Jv. , een reus, zoon van Ka s én-

dr u, den Vorst van Widarba, /nZ. n. 17.

Waisampajana, Ind. -gamp <i- , draagt de Ma-
li a-b a r a t a voor , I?il. § 77.

ivajang , Jv. , eene soort van tooneelspel met pop-

pen , die achter een doorschijnend scherm

vertoond worden , Vrd. 14, 40.

Wajoe , of Baooe , Ind. - a - , Jv. Bajoe , de

Wind, de God des winds, vader van

Bi ma, Inl. § 13;— ook genaamd Mar o et,

P a w a n a
, q. v.— Bajoe-poetkh , BajwaïMu-

Dja, enz., de zoon van den Wind, d. i.

Bimi°, D, E, Kiv. passim.

Waka : zie Baka.
O o

Walalia : zie Walahalca.

Walahaha , Kio. , Jv. Walaha of I'jipta-walaha
,

een der paarden van Krösua's vierspan , £.

J. 21, 12, 9, en Krt. ald.; T, 23, 4, i; Ind.

Waldhaka (W^LS.) of 5a- , Krt. Vrb. ^l, 12,

7—13, 1,— Vgl. Raffles, Ilist. of Java, I,

431 (in een overzigt van de W i av u h it) , waar

Tjipta-walaJia voorkomt als eigennaam van een'

hemelschen wagen.

Wangga of Banjga, Ind., een landschap in het

tegenwoordige Bengalen, afhankelijk van

Kar na, Inl., u. 33, § 48; de Bangga's,

bondgenooten der KK. in de B. J. , lal. § 60;

—

Jv. Wangga, gev/. Aioa7igga o£ JVgawangga , het

rijksgebied van Karna, (vgl. Angga) , B. J.

4, 8, 2; 6, 4, 6, enz.

AwiiXGGuDiPa of Nga- , de Vorst van

Awjlnggii, d. i. Karna, B. J. 27, 5, i.

AwjInggji-pati of Nga- ,
1°. id. id. , 28,

11, 7; 35, 1, 1, enz. ; Kio. (buiten Krt.) '18, 11, 2;

2°. z. V. a. A wangga, B. J. 25, 20,5; 33,

4, 5, Kio. niet.

Waranawata , Ind. War and-, eene stad aan de

G a n g g a , in 't gebied van P a n t j a 1 a , Inl.

§ 23, 61.

Waroexa, Ind. -na, Jv. BAKOE.Na, de God des

waters, Itü. § 45, 73.— Baroenastra , het wapen
van B a r o e n a : een werptuig , dat Avater

voortbrengt , door A r d j o e n <" gebezigd tegen

de vuurpijlen van A s w a t a m a , B.J. ö2, 5—6.

WAESaKa , Jv. een zoon van Karn a , E.W., K't.

38, 8, 3—4. ; vgl. WRëSa-SÉXa.

WAESa-KOESOEMa , als voren , ib.

WAESa.N-Ka: zie Sanka.

WARSa-SÉNa : zie WRëSa-.

Wasista, Ind. -sjtlia, een voorname r ë ,5 i

,

vader van S a k t r i , Inl. § 5.
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WAESaNKa : zie Sanka.

WAKSa-SÉNa : zie WRëSa- .

Wasista , Ind. -sj tha , een voorname r ë s i , va-

der van Sak tri, Inl. § 5.

Wasoe , Ind., P, eene soort van goddelijke Ave-

zens, Inl. § 3.

IP. Wasoe , een Vorst van Magada,
vader van M a t s y a , S a t y a w a t i , B r ë-

had-rata enz., Ld. § 4, 35.

Wasoe-déwa , Ind., Jv. Bx\.soe-déwh , een Vorst

van M a d o e r a , zoon van Soera (Jv. van

Koe n t i-bod j a) ; broeder van Koenti;
vader van Bal a-d éwa, Krësna, Soeba-

dra, enz., I?il. n. 20, § 27, 40, 68, 74 en Vrb. ald.

Wasoe-üéwa-poetka , de zoon van Wa-
s o e-d éw a , d. i. Krësna, Kw. Krt. 65, 9,

1_8; Jv. BASOE-DÉWH-POETKa, , icl. iel., B. J.

50, 8, 1 ; 65, 9, 5 . en D, E ald.

Wasoeki, Ind. W d- , de Vorst der onderaard-

sche slangen , ook genaamd A n a n t a (zie

onder ANTa-BOGa) ;
— Jv. B a t a r ji Basoeki

of Bë-, een god,— Inl. n. 12, § 27.

Wéda , Skr. , zekere lieilige boeken der Hindoe's

,

Inl. § 5, 6.

WëLAKAS, Jv., een slagter te Wirjita, pleeg-

vader van Abilawa (Bima),en van Bok
Lara Tëmon (Soendari), Inl. n. 84.

WëNAKG , Jv. Hjang— , een god, Inl. u. 5.

WëRDi?{i>fG SiH, Jv., Bok— , eene dienstmaagd

van O e t a r i , de prinses van W i r a t a
,

Inl. n. 85.

WëPvKODaRa of -KOED- : zie WKëKODARA.

Wësi Adji, Jv., een zoon van Gatotkatja;—
ook genaamd S as i-kir a na, q.v.\— hil. n.

41. [Jv. we si, ijzer; adji, vorst.]

widadara , Jv. , eene soort van hemelsche wezens

van 't mannelijk geslacht, B. J. 69,10; —ri

,

id. van 't vrouwelijk geslacht : — engelen,

nimfen, he m e lm aagd e n , Inl. n. i3,30;5.

J. 42, 5, enz. [Skr. widyddhara en -rt, id.]

Widara Kandang , Jv. -nda?ig, een dorp in 't

gebied van M a d o e r a , tijdelijke schuilplaats

van Bal a-d e' w a , Krësna en S o e b a-

d r a , I/d. n. 48.

Widarba , Ind. -bha, een landschap ten Z. W.

van Bengalen, Wi.s. ; — Jv. -ba, het rijks-

gebied van K a s é n d r il , Inl. n. it.

Widéha , Ind. , een land aan de G a n g g a , Inl.

§ 60.

WiDjAjA P. Ind. (d. i. overwinning), een

naam van A r d j o e n a , Inl. § 50.

IP. Ind. -J d , de vrouw van S a h a d e' w a
,

Inl. § 33.

Widjaja-danoe of Widjaja-tjapa (d. i. boog der

overwinning, van Skr. w i dj aj a , o v e r-

w inning; dhanoe en tjdpa, boog), een

wonderdadig werptuig van Karna, waaruit

allerlei monsters voortkomen, B. J. 53, 1,

14; 42, 10—45,7; 44, 10; Kw. Krt. 42, 11,

7—8 , enz.
.0.0

Widjaja-hoesoema (d. i. bloem der overwin-

ning, van Skr. Je o e soe ma , bloem), eene

wonderdadige bloem (volgens anderen een ge-

schrift , beschreven amulet .-') van K r ë s n a

,

B. J. 18,7, en noot ald.; Kio. Krt. ib.

Widjaja-tjapa : zie W.-d anoe.

WiDja-KaXKa, Jv. , een valsche naam van J o e-

distira, Inl. n. 84,85; vgl. Kanka.

WlDJAN^ARKa , Jv. , een zoon van A r d j o e n a
,

Inl. n. 61.

WiDJaWASTRa, Jv. , de pleegvader van D j aj a-

drata,— ook genaamd Sapwani, q-V.;—
Inl. n. 22.

WiDOERA (d. i. wetend, kundig, wijs), Ind.,

Jv. -Rji, de derde zoon van Wjasa, uit

eene slavin (Jv. zoon van T j i t r Ji-sén u)

;

jonger broeder van Drëta-rastra (Jv.

Dëstarata) en Tan doe; incarnatie van

D a r m a ; — Jv. kreupel geboren ; vader van

Joejoetsoeh en Sandjaja; — bijnaam:

13
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Jama, q.v.;— Inl § 10, 11, n. 26, § 23—4,

29, 39,44, n. 95, §64— 5, 72; 5. 7. 4, 8, 1, 17;

6, 5—7, 14; 8, 7, 11; 11, 8—9.

WiKARNA , een der KK. of bondgenoot der KK. ?

Kw.Krt. 7, 7, 1; Krt. 12, 10, 2, vlgg. [Ind.

-na ^ d. i. zonder o o r e n : een der K o e-

r o e-prinsen, Wls.; — vgl. Soeavikaena.]

ïot7, Jv. , z. V. a. boeta, of eene soort van

boeta's, H.J. 43, 3; 66, 6.

"WiLOETiiMa, Jv. , eene widadari, de moeder

van A s w H t a m a, bij D r o n a , Inl. n. 30 ;
—

ook TiLOETaMa, , GR. ; vgl. TiLOTAMA.

WiNDA of WiNDADiNi? een der KK. of bondge-

noot der KK., Kw. Krt. 23, 8, 2-3; D, E
ald., en RW. 90: WiNDaDiNi.

WiNDaDiKl : zie 't vorige.

TFipra, Skr. , brahmaan; \ü.B. J. Kw. inzonder-

heid D r o n a , Krt. 51, 7, 2-IO, 3 ;— Wipea-

TAKAJA of WiPKATMADJA (-J9 r O, t m-) , de Z O n

des brahmaans, d. i. Aswatama, Kw.

Krt. 68, 1, 9—2, 6, enz.

WiRa-SaNKa: zie Sanka.

Wirata, Ind. -rata, 1°. Wirata , de Vorst der

W ir at a's of Matsya's: dezelfde als Mat-

sya? zie ald. r.;— Inl. § 50, 54, 56—7,62,

63, (VII).— WiRATA-POETRA, -SOETA, enz. , de

zoon- of zonenvan Wirata, inzonderheid

Swéta, Inl. n. 86-, Kw. Krt. 12, 8, 5—9, 4, enz.

IP. Wirata., het rijk van Wirata, aan

de rivier Saraswati; Wirata's, de be-

woners ;
— ook genoemd M a t s y a , M a t s y a's

,

q. v.;-~Kw. Krt. 25, 10, 5-12, enz. ;— Jv. Wi-

rata, het rijk en de hoofdstad van Mas-
wapati, Inï. n. 40, 81, 84; 5. J". 2, 3, 6, enz.

;

vgl. Oepaplawja. — WlRaXÉSWaRa , Jv. -té-,

Kw. Wir at é qw ar a, de Vorst van Wi-
rata, D, E, Krt. 32, 8, 2 ; Kw. Krt. 12, 21, i,

WlRaxiÉswaRa ; zie Wirata, IP.

WiRja , een der KK. ? S. /. 14, 13, 4; 20, 6, 4 (E.

W. 45 : WiRja-DJaja). [Skr. wirj a, kracht,

moed.]

WiEja, SOEMaNGSa, een der KK. of bondgenoot

der KK. ? D, E, Kw. , Krt. 35, 27.

WiROETa ? een der KK. : zie AjOETa.

Wisa Toemiling , Jv. , een berg , woonplaats van

B a g a w a n N a g si S è w o e , Inl. n. 120.

WisxOE , Ind. Wisj no e , een der drie opperste

goden ;
— Jv. de zoon van B a t a r a Goe-

roe; gehuwd met Sri; geïncarneerd in

Krësnti;— bijnamen: liari, Narajana,
K^sawa, Djagannata, Padma-naba,
Djanardana, Djanardanari? q. v.\

Inl. n. 5, 12, § 27; B. J. 7, 5; 66, 4—6, 8—9;

69, 6—17, 20—7.

Wis.vOE-BRiiXa , Jv. , tijdelijke naam van Sam-
ba, den zoon van Kr ësn a, 7?ïZ. n. 84. [Skr.

Wi sj no e-wr at a , aan Wisnoe toege-

w ij d.]

WiSXOE-MOERTi (Skr. Wi sj n o e-m oêrti, eig.

het ligchaam van Wisnoe), de ge-

openbaarde Wisnoe, d. i. Krësna,
Inl § 27; Kw. Krt. 7, 1—3; — of Krësna
en Ardjoena zamen , B. J. 69, 6, 9, 9, i,

en Kw. ald.

Wisnoe-poerana , een der po e ra n a's: zie Poe-

rana.

WiïJiTRA-wiRjA , Ind. -lüirja (d. i. van ver-

bazenden moed?), een Vorst van H a s-

t i n a , zoon van Santanoe, Inl. § 7, 9.

WjASA , Ind. Wj d- (d. i. rangschikking)

Kw. Bj d s a , Jv. AniaSa of BjaSa , de zoon

van Paras ara en Satyawati (Jv. van

PalaSara ea Doergandini); vader vau

Drëta-rastra (Jv. Dëstarata), Pan-

doe en Widoera, derhalve grootvader van

KK. en PP. ; rangschikker der W ë d a's en

dichter van de Maha-barata;— bijnamen:

Krësna Dwaipajana, Krësna Déwa-
jana, K. Dipajaha, Pandya? q. v.; Inl.

§ 6, 10, n. 20, § 14, n. 28, § 16, enz,; B. J. 65,

15—66, 15.

Woekir DJaladri (d, i. rotsen- of bergen en
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zee, of -iu zee), Jv. , eene slagorde , B.J.

12, 6—7.

WKAHAD-BaLa, : zie Wrc-.

WRATxaLa, Jv. , Kè^iDi {- u cl i) — , valsclie naam

van A r d j o e n il , Inl. n. S4 ; vgl. WRëHAXNALA,

WRATSilNKa, Jv. = SaNKA
, q. V.

Wrchad-aswa , Ind. -gta a , een heilige , Ifil. § 46.

WRëHAD-BALA of BRë- (d. i. met een groot

h e i r) , Ind. , een Vorst der K o s a 1 a's
,

bondgenoot der KK. in de B. J,; ook ge-

naamd B r ë h a d-r a t a , q- v.;— Inh § 60;—
Jv. WRëHAD-BtiLa of Wra- , een der KK.

(R.W. 92), of bondgenoot der KK. , B.J.

13, 5; 20, 10; 21, 5; door anderen opgevat

als een appellatief, in den zin van volk,

heir, Krt. 13, 5, i_2 ; 20, 10, i.

WRëHANNALA of BRë- , Ind. -l d , valsche naam

van Ar dj o e na als geslaclitlooze of her-

maphrodiet aan 't hof van Wirata, Inl.

§ 51, 55; vgl. WRATNuLa.

Wreka-stala .,
Ind. -stJi- (d. i. wolfskooi),

eene stad der Matsya's, door de KK. ver-

overd , Inl. § 61.

WRëKODARA (d. i. wolfsbuik), Ind., Jv. -Da-

Ra, WëRKODJiRa, of -KOEDaRa, een bijnaam

van Bima; in 't Jv. zijn meest gev/one

naam , B. J. Dj. en Kw. passim.

WRëSA, Ind. -sja., een bijnaam van Ka ma,
Krt. 58, 8, 3—4.

WRësaja , Jv. , een Vorst van L o k a-p o e r a

(G.R., RW.), bondgenoot derKK., B. /. 18,

16; 19, 5— 6; 21, 1: vervalscbte plaatsen : zie

Krt. 19, 5, 4-6.

WRëSaNKa , Jv. = SA-VKA
, q. V.

WRësa-sÉNa of Warsji- , Jv. , een zoon van K a r-

n^, B.J. 35, 26; 39, 3—4;— /fty. Soeséna ,

q. V. [Ind. Wresj a-s éna , een van de partij

der KK., Krt. Vrb. 38, 8, 3-4.]

WRësiKi; zie Si.\i, 11°.

Wresni., Ind. -sjni, de W r ë s n i' s , een volks-

stam, behoorende tot de Jadawa's, Inl.

§ 27, 48.

WRëSNi-AviRa (Skr. Wresjn i-w tra, de

W r ë s n i-h eld, de moedige telg der

W r ë s n i' s ?) , een bijnaam van Satyaki, B.

J. 6, 19, 2; 23, 16, 3 , enz.; Kw. (buiten Krt.) 8,

17,4;— ZOO ook WRëSNi-ROTa {Kw. Jv. rota,

woedend, woest), B.J. Zi, 3, i- Kw 15,

41, 2;— enROTa WRëSKl-"WIRa , T, 26, 5, 4; Ku:

niet , maar daarentegen ook WRëSNi-KOELA en

-WANGSA (- § a )
, d. i. de t e 1 g d e r W r ë sn a"s ,

Kw. 15, 20, 4, 36, 3, 38, 2.





B IJ ¥ o E G S E L

VERBETERINGEN EN AANVULLINGEN IN DEEL I.

Blz. 6, n. 1, r. 2.

r. 12.

Voorrede.

Voor „521''' lees: „315, vlgg."

V, o. , vlgg. De twee volzinnen van „Dit" tot „begon" aldus te veranderen:

„Met die „jaartelling van Saka" is voorzeker niet bedoeld de Ind. tij drek e-

„ning van dien naam, want deze, uit zonnejaren bestaande, is en blijft van den

„aanvang af omstreeks TS^- jaar' bij de onze ten achter. De bedoelde jaren van

„ Saka behoorden dus buiten twijfel tot de tegenwoordige Mohamm.-Jav.
„tijdrekening; en dan beging de aangehaalde schrijver door de aanneming van een

„standvastig verschil tusschen het Jav. jaar en 't onze dezelfde fout, waarin

„eene eeuw later Raffles verviel, door in zijne geschiedenis van Java dat verschil

„onveranderlijk op 74 jaren te stellen. Want, daar het Jav. jaar, een maan-

„jaar zijnde, omstreeks elf dagen korter is dan ons zonnejaar, gaat met elke

„32 Eur. jaren ongeveer één jaar van den achterstand der Jav. jaartelling ver-

„loren. Buitendien wordt die achterstand door den schrijver, m Biang Lala aan-

„ gehaald , ook voor zijn' tijd te ge rin g gesteld. Plet verschil , dat thans ongeveer

„71i- jaar bedraagt, moest in 1710 na C. nog ruim 76 jaren zijn, en dat jaar

„kwam dus overeen met 1633— 4 J., terwijl het Jav. jaar 1635 eigenlijk eerst

„met 19 Februarij 1711 begon." — Wat overigens de waarde van die aanhaling

uit Biang Lala betreft, wel beschouwd bewijst zij slechts dit, dat de Moh.-

Jav. jaartelling (indien deze werkelijk bedoeld is) reeds in 1710 na C. ge-

houden werd vooreene gewijzigde voortzetting van die van Saka,

Was die meening gegrond— waaromtrent, bij zooveelmeer, wat daarvoor pleit,

wel naauwelijks twijfel kan overblijven— , dan laat zich de tijd, wanneer het

Ind. zonnejaar door het Moh. maanjaar vervangen werd, reeds in 't ruwe

berekenen uit het tegenwoordig verschil tusschen ons jaartal en het Jav. (71^-

jaar) , vergeleken met het verschil tusschen ons jaartal en 't Indische (78^- jaar),

in verband met de jaarlijksche afneming van 't eerstbedoeld verschil (met 1

1

dagen) , en vervolgens door andere gegevens naauwkeuriger bepalen. Wat hier-

omtrent op blz. 43 van de Voorrede, in de eerste Aanvulling op deze plaats, is

opgemerkt, dat nam. de nieuwe Moh. -Jav. tijdrekening waarschijnlijk moet begonnen

zijn met een jaar Alip , het eerste van een' achtjarigen tijdkring, berust op do



274 VERBETERINGEN EN AANVULLINGEN.
Blz. 187, r. 11. Volgens nadere inlichtingen is lahan de naam van een' boom met grooto

bladen, die van onder wit zijn, en in den Avind flikkeren als die van onzen

abeelboom. Mag men aannemen, dat die boom bedoeld wordt met het woord

lalaban, dat hier bij gissing door we er licht is weergegeven, dan zou de

vertaling moeten luiden: „Flikkerend trilde 't loof van den la ban, en ver-

„ strekte (den wandelaars) tot fukkellicht" ,— hetgeen zeker uitmuntend in den

zamenhang passen zou.

204, r. 3 v. o. Voor „ uitrukt ''
1. „ uitdrukt ".

r. 1 „ „ Voor „VS. s-s" 1. „vs. 3-g".

Alpha BETiscH E e giste k.

Blz. 215, in de Toelichting, aan 't slot van de eerste alinea bij te voegen: „Voor 't overige

„moeten, voor zooveel de eigennamen aangaat, de aanhalingen uit dit werk

„zelf, Avanneer er niet uitdrukkelijk enz." „of iets dergelijks bij staat, geacht

„ worden , alle ter zake betrekkelijke plaatsen , die er in voorkomen, aan te duiden."

222, b. Na Baga-DATTA in te voegen: „BaGu-DeNTa, -DeTu: zie 't vorige".

223, b, r. iG. Voor „tano emat , vr. -matd'''' 1. „t ano emat , vr. -??iai2."

224, b. Na bh^i in te voegen: „BësOEKi: zie Wasoeki".

227, a,i. V. Daroeka. Voor „ Ind. X>-" 1. „ Ind. Dd-'\

230, a. Na djawdtd in te voegen : „ Djömbawan : zie Djam-".

237, b, i. v. Joejoedana. Bij „Jav. Satyaki" te voegen: „ of SeTJAKi"; en bij de bijna-

men: „ S ëtadj it-soeta,".

239, b, r. 9 V. o. Voor „ Djambawan" 1. „DjeMBAwAN",

240, b. Na kawi in te voegen: „Kediri: zie Kadiri'".

258, a, i. v. Satya-djit, r. s. Na „ over Avinnaar?" de parenthese te sluiten.

259, a. Na Setu in te voegen: „ SeTADJlT-soETa: zie Sata-djit , II°."

„ „ i. y. sêwd: dit woord staat één regel te laag, en behoort te staan nevens I^

Batara Séava".

260, b. i. V. SoEGANDi, in 't slot. Voor ),-/:«, soeg andhi?'" 1. „-kd ,=s oeg andhi?']

Ten slotte wordt bij deze openlijk dank betuigd aan den Heer E. Netscher, Gou-

vernements-secretaris te Batavia, voor zijne trouwe hulp in de correctie van druk-

proeven en in de bespoediging van den druk.



Kadere v e k b e t e k i k g.

Op blz. 245, Ie. regel, 2e. kolom, staat Mataéja en MlxAaJa: lees voor het eerste;

Matkéja en voor het laatste: MiXKaJa.,
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